
कोहलपुर नगरपा�लकाको चौथो नगर प�रष�बाट आ व 

२०७४/०७५ का ला�ग �वीकृत करका दरह# 

 

(अ) �थानीय कर 
      १. घर ज,गा बहाल कर  

     - नगर �े� 	भ� घर, पसल, �यारेज, गोदाम, टहरा, छ�पर, कारखाना, ज�गा वा 

पोखर� पुरै वा आं	शक $पमा बहालमा &दएकोमा घरधनीबाट बहाल रकमको २% 

बहालकर 	लइनेछ । 

 

 

       २. भू�मकर (वा.ष0क 1पमा 	लइने)  
             --  राजमाग0 तथा टाउन �ला5न6ग नगर .वकास स	म5तको पीचले छोएको ठाउँमा :5त घडरे� (१ 

क>ा  वा सो भ?दा कम)                      1.२६०/- 

              (१ क>ा भ?दा बढ� को लाFग :5त क>ा 1.२६०/- ला�नेछ) 

      --   अ?य वडाको 	भ�ी पीचले छोएको ठाउँमा :5त घडरे� (१ क>ा वा सो भ?दा 

कम)                           

1.२६०/- 

           (१ क>ा भ?दा बढ� को लाFग :5त क>ा     1.२६०/- ला�नेछ) 

      --   Hयाभेल बाटोले छोएको :5तक>ा :5त घडरे�                     1.२००/- 

      --   कIची बाटोले छोएको :5तक>ा :5त घडरे�                      1.१५०/- 

      --   सKपूण0 वडाका खेती यो�य ज	मन बाटोले नछोएको :5तक>ा       1.१००/- 

     ३. घरकर (वा.ष0क 1पमा 	लइने) 
     --    राजमाग0 तथा नगर .वकास �े� 	भ�को घरको  :5तकोठा       1.१५०/- 

     --   अ?य वडाको 	भN� .पचबाटो �े�को घरको :5त कोठा           1.१००/- 

     --    अध0पOकP इQाको देवाल छानो जRता पाता :ती कोठा           1.५०/- 

     --   कIची घर माटाको देवाल खरको छानो एकमुSट                1.१००/- 
 

       (नोटः  --  भू	मकर लगाइएको ज�गामा मालपोत कर लगाइने छैन । 
         --  घरकर लगाइएको ज�गामा प5न मालपोत कर ला�नेछ । 

         --  भू	मकर लगाइएको ज�गामा बनेको घरको प5न घर कर ला�नेछ । 



             --  कोठा भ?नाले १२/१४ Vफट सKमलाई बुYझनेछ ।) 

     ४ एक2कृत स4प5ती कर (वा.ष0क 1पमा 	लइने) 
   
                 

s|=;+= PsLs[t ;DktL d"No ?= cf=j=)&$÷)&%sf]  
b//]6 

               s_ !) nfv ;Ddsf] 
! ! nfv ;Dd @%. 
@ ! nfv b]lv @ nfv ;Dd  $). 
# @ nfv ! b]lv # nfv ;Dd  %%. 
$ # nfv ! b]lv $ nfv ;Dd &). 
% $ nfv ! b]lv % nfv ;DDf *%. 



^ % nfv ! b]lv ^ nfv ;Dd  !)). 
& ^ nfv ! b]lv & nfv ;Dd  !!%. 
* & nfv ! b]lv * nfv ;Dd !#). 
( * nfv ! b]lv ( nfv ;Dd  !$%. 
!) ( nfv ! b]lv !) nfv ;Dd  !^). 
         v_ !) nfv ! b]lv @) nfv ;Ddsf]  
! !) nfv ! b]lv !@ nfv ;Dd  @%).  
@ !@ nfv ! b]lv !$ nfv ;Dd  @*). 
# !$ nfv ! b]lv !^ nfv ;Dd  #!). 
$ !^ nfv ! b]lv !* nfv ;Dd #$). 
% !* nfv ! b]lv @) nfv ;Dd #&). 
         u_ @) nfv ! b]lv #) nfv ;Ddsf] 
! @) nfv ! b]lv @@ nfv ;Dd %)). 
@ @@ nfv ! b]lv @$ nfv ;Dd ^!). 
# @$ nfv ! b]lv @^ nfv ;Dd &@). 
$ @^ nfv ! b]lv @* nfv ;Dd *#). 
% @* nfv ! b]lv #) nfv ;Dd ($). 
         3_ #) nfv ! b]lv %) nfv ;Dd  
! #) nfv ! b]lv ## nfv ;Dd  !@)). 
@ ## nfv ! b]lv #^ nfv ;Dd  !$%). 
# #^ nfv ! b]lv #( nfv ;Dd !&)). 
$ #( nfv ! b]lv $@ nfv ;Dd !(%). 
% $@ nfv ! b]lv $% nfv ;Dd @@)). 
^ $% nfv ! b]lv $* nfv ;Dd @$%). 
& $* nfv ! b]lv %) nfv ;Dd @&)). 
         ª _ %) nfv ! b]lv ! s/f]8 ;Dd  
! %) nfv ! b]lv ^) nfv ;Dd #%)). 
@ ^) nfv ! b]lv &) nfv ;Dd  $*&%. 
# &) nfv ! b]lv *) nfv ;Dd ^@%). 
$ *) nfv ! b]lv () nfv ;Dd &^@%.  
% () nfv ! b]lv ! s/f]8 ;Dd  ())). 
         r_ ! s/f]8 ! b]lv @ s/f]8 ;Dd  
! ! s/f]8 ! b]lv ! s/f]8 @) nfv ;Dd !@))). 
@ ! s/f]8 @) nfv ! b]lv ! s/f]8 $) nfv ;Dd !#%)). 
# ! s/f]8 $) nfv ! b]lv ! s/f]8 ^) nfv ;Dd !%))). 
$ ! s/f]8 ^) nfv ! b]lv ! s/f]8 *) nfv ;Dd !^%)). 
% ! s/f]8 *) nfv ! b]lv @ s/f]8 ;Dd  !*))). 
          5_ @ s/f]8 ! b]lv % s/f]8 ;Dd  
! @ s/f]8 ! b]lv @ s/f]8 #) nfv ;Dd  @%))). 
@ @ s/f]8 #) nfv ! b]lv @ s/f]8 ^) nfv ;Dd  @*##%. 
# @ s/f]8 ^) nfv ! b]lv @ s/f]8 () nfv ;Dd #!^&). 
$ @ s/f]8 () nfv ! b]lv # s/f]8 @) nfv ;Dd #%))%. 
% # s/f]8 @) nfv ! b]lv # s/f]8 %) nfv ;Dd #*#$). 
^  # s/f]8 %) nfv ! b]lv # s/f]8 *) nfv ;Dd $!^&%. 
& # s/f]8 *) nfv ! b]lv $ s/f]8 !) nfv ;Dd  $%)!). 



 
 

 

     

 
                         एकPकृत संप\तीकर लागुभएपछ] भूमीकर लागुहुने छैन ए(नोट एकPकृत संप\तीकर लागु हुन 

नसकेको अवRथामा भू	मकर 	लइनेछ ।) 

      

 ५. 6यवसाय कर (वा.ष0क 1पमा 	लइने) 
         क ) होटल, रे9टुरे9ट तथा लजलाई  

            क ^ेणीलाइ0                  $. ५०००/- 

            ख ^ेणीलाइ0                  $. ३०००/- 

            ग ^ेणीलाइ0                  $. २०००/- 

            घ ^ेणीलाइ0                  $. १२००/- 

            ङ ^ेणीलाइ0                  1. १०००/- 

       
                                  वगaकरण 

                      -  उIचकोट�को खाना र बRने :ब?ध तथा ए	स स&हतको सु.वधा भएकोलाइ0 
                      -  लज र रेSटुरेbट दबुै भएकोलाइ0 र उIचकोट�को कुलर स&हतको रेSटुरेbटलाइ0 
                      - लज र खाना दबुै भएको होटललाइ0 
                      -. खाना खुवाउने cयवRथा भएको होटललाइ0 
                      -  सामा?य रSटुरेbट मा� भएकोलाइ0 
       

        ख )   �मठाइ> तथा ना�ता पसललाई 

         क ^ेणीलाइ0 (उIच सु.वधा युOत भएको)  1. ७५०/- 

         ख ^ेणीलाइ0 (बसेर खान 	मeने फ5न0	सङ भएको)  1. ५००/- 

         ग ^ेणीलाइ0 (क र ख मा उeलेYखत सुNबधा नभएको)  1. ४००/- 
  

        ग)    �चया, कफ2, सामा@य ना�ता पसललाई 1. २००/- 

         घ)    पुलहाउस तथा �नुकरलाइ>  1. ५००/- 

  ङ)    रेCडEग पुल इनारको �रEग समेतलाई    1. १०००/- 

           च)   मासु तथा माछा पसललाई  

                - खसी  1. ५००/- 

* $ s/f]8 !) nfv ! b]lv $ s/f]8 $) nfv ;Dd $*#$%. 
( $ s/f]8 $) nfv ! b]lv $ s/f]8 &) nfv ;Dd  %!^*). 
!) $ s/f]8 &) nfv ! b]lv % s/f]8 ;Dd  %%)!%. 
            h_ % s/f]8 ! b]lv dfyL  k|ltxhf/ ?=@÷– 



              - राँगा  1. ७००/- 

              - कुखरुा 1. २५०/- 

              - माछा तथा 	सfा  1. २५०/- 

              - अbडा थोक Nबgेता 1. ५००/- 

              - छाला संकलन  1. ७००/- 

    छ) फलफुल पसल, तरकारG पसल र पान पसललाई   

                 -  थोक फलफुलमा  1. १०००/- 

                 -  खfुा फलफुलमा क वग0 1. ७५०/- 

                 - खfुा फलफुलमा  ख वग0 1. ५००/- 

                 - खfुा फलफुलमा ग वग0 1. ४५०/- 

                 - सामा?य ठेलामा राखी सागसhजीको थोक पसल    1. ३००/- 

                 - सामा?य ठेलामा राखी सागसhजीको खुfा पसल       1. २५०/- 

                 - पान पसल                                     1. २००/- 

                 - फलफुलको जुस उखकुो रस बेIनेलाइ0                1. १००/- 

                 - 	शत भbडार                                    1. २०००/- 

           - कृ.ष बजार                                     1. २०००/- 

  

       ज) गहना तथा सुन चाँदG पसललाई   

                - सुन चाँद� थोक Nबgेता    1. १००००/- 

                - सुन चाँद� खुfा एवं सामा?य Nबgेता    1. ५०००/- 

       

                                           वगJकरण  
                            थोक Nबgेता भ?नाले सुन तथा चाँद�को गहना बनाउने र बेIनेलाइ0 जनाउँछ । 
                            खुfा तथा सामा?य Nबgेता सुन चाँद�को गहना बेIने र मम0त गनiलाइ0 जनाउँछ । 

          झ)  औषधी पसललाई  

                - थोक .वgेतालाइ0  1. १००००/- 

                - फुटकर .वgेतालाइ0  1. ५०००/- 
  

    ञ) अ�पताल िQलRनक तथा �वा�Sय Tयोगशाला तथा पसललाई  

             -  नेपालग?ज मेjडकल कलेज (	श�ण अRपताल कोहलपुर)  1. ५०००/- 

             -  अ?य गैर सरकार� अRपताल  1. ५०००/- 

             -  िOल5नक क ^ेणीलाइ0 (रिजSlड0 डाOटर भएको)  1. २५००/- 

             - िOल5नक ख ^ेणीलाइ0 (रिजSlड0 डाOटर नभएको)  1. १०००/- 



        -  �याथोलोजी eयाव लाइ0  1. १०००/- 

             -  अelासाउbड पसललाइ0  1. २०००/- 

             -  एOसरे पसललाइ0  1. १०००/- 

             -  	सट� ROयान  1. ३०००/- 

             -  चRमा पसललाइ0  1. ५००/- 

             -  दाँत बनाउने Vकल5नकलाइ0  1. १०००/- 

             -  हो	मयो�याFथक पसल  1. ५००/- 

             -  एOयपुङचर उपचार के?fलाइ0  1. ५००/- 

             -  एHोभटे पसल थोकलाइ0  1. १०००/- 

             - एHोभेट पसल खfुालाई 1. ५००/- 

                - माइकcदारा जjडबुट� :चार गर� बेIने पसललाइ0 :5त&दन        1. २५/- 
  

         ट) त4बाकु तथा सुतJ पसललाई   

             - तKबाकु पसल उ\पादक समेतलाइ0  1. ३०००/- 

             - तKबाकु पसल खfुालाइ0  1. ५००/- 

      ठ) धोबी पसल तथा लाउVWीलाई  

             - mाइ0 िOलनस0 तथा लाउbmीलाइ0  1. ५००/- 

             - साधारण धोवीलाइ0    छुट 

  

       ड) �सलाइ> पसललाई   

            - ८ भ?दा बढ� 	सलाइ0 मेशीन भएकोलाइ0  1. १५००/- 

            - ५ देYख ८ 	सलाइ0 मेशीन भएकोलाइ0  1. १०००/- 

            - २ देYख ४ सKमलाइ0 मेशीन भएकोलाइ0  1. ५००/- 

            - १ थान 	सलाइ0 भएकोलाइ0  छुट 

  

       ढ) सैलुन तथा ZयूटGपाल>रलाई                                 

             -  १ भ?दा वढ� सीट भएको सैलुन तथा cयुट� पाल0रलाइ0  1. ५००/- 

             - १ सीट मा� भएकोलाइ0  छुट 

   

 ण) टे�ल�भजन, घडी, Qयामरा, रेCडयो, Qयालकुलेटर पसललाई   

              थोक .वgेतालाइ0 1. ३०००/- 

              खfुा .वgेतालाइ0 

                क ^ेणीलाइ0  1. १५००/- 



                ख ^ेणीलाइ0  $. १०००/- 

                ग ^ेणीलाइ0  1. ५००/- 

             त)  Rनमा>ण 6यवासायीलाई  

         5नमा0ण cयवसायी      Rथानीय काया0लय            :धान काया0लय भए 

             - वग0 (घ) लाइ0   1. २०००/-  $. २५००/- 

             - वग0 (ग) लाइ0   $. २५००/-  $. ४०००/- 

             - वग0 (ख) लाइ0   $. ३०००/-  $. ७०००/- 

             - वग0 (क) लाइ0   $. ५०००/-  $. १००००/- 

  

       थ) हवाइ> सेवालाई  

             -  हवाइ0 सेवा :\येक एयर लाइ?सलाइ0  $. ४५०००/- 

             -  :\येक lावeस एजे?सीलाइ0 $. ५००/- 

  

      द) कानून 6यवसायीलाई  

             - अ	भकता0  $. ५००/- 

             -  अ	भवOता  $. १०००/- 

             - अFधबOता $. १५००/- 

            -  बoरSठ अFधबOता  1. २०००/- 
  

     ध) �च[क5सकलाई  

         - एम..व..व.एस. लाइ0  1. १५००/- 

         - .वशषेpलाइ0  1. २०००/- 

         - सुपर Rपेष	लSटलाइ0  1. ३०००/- 
  

     न)  \व5तीय  तथा सहकारG सं�थालाई  

            - आFथ0क कारोबार गनi वाYणqय बrकलाइ0  1. १००००/- 

            - .वि\तय कKपनी शाखा काय0लयलाइ0  1. ७५००/- 

            - वीमा कKपनीलाइ0  1. ५०००/- 

            - .वदेशी मुfा सटह� काउbटरलाइ0  $. १०००/- 

            - सहकार� बrकलाइ0  $. ३०००/- 

      - साझा सहकार�  1. २०००/- 

      - डरे� उधोग  1. ७००/- 

     प) जु5ता तथा च^पल पसललाई   



           थोक .वgेता  1. १५००/- 

           खfुा .वgेता 

             - शो 1ममा राखी .वgP गनi  1. ७००/- 

             - शो 1म भएको सानो पसल  1. ५००/- 

             - आफै जु\ता तयार� गर� .वgP गनi  1. ५००/- 

             - पसल राखी मम0त गनi  1. ३००/- 

             - माFथ उeलेYखत नभएका अ?य जु\ता पसल 1. २००/- 
  

        फ)  हेभी तथा लाइ>ट गाडी मोटर पाट>स र मेसीनरG औजार  पसललाई  

              -- बस, lक, टेOटर, तथा हेभी गाडी NबgP पसललाइ0  1. १००००/- 

              - लाइ0ट गाडी, जीप, कार, .वgP पसललाइ0  1. ८०००/- 

              - मोटर साइ0कल Rकुटर .वgP गनi पसललाइ0  $. ६०००/- 

              - साइ0Vकल, oरOसा .वgP पसललाइ0 1. २५००/- 

              - पिKपङ, जनेरेटर, .वgP पसललाइ0  1. २०००/- 

     - हेभी बस, lक इि?जन मम0त  1. ५०००/- 

     - िजप, कार lेOटर मम0त तथा स	भ0	स6ग  1. ३०००/- 

     - मोटर साईकल, &ट.	भ. Vsज मम0त  1. १५००/- 

     - अटो मोबाइल थोक Nबgेता  1. ५०००/- 

     - अटो मोबाइल खुfा Nबgेता 1. २०००/- 
  

         ब) हेभी गाडी तथा लाइ>ट गाडी को पाट>स \व_2 पसललाई   

              क ^ेणीलाइ0  1. २५००/- 

              ख ^ेणीलाइ0  $. १५००/- 

              ग ^ेणीलाइ0  $. १०००/- 

                    वFग0करण: 
              क^ेणीमा  बस lक, टेOटर जीप, कार टेKपो आ&दको पाट0स NबgP गनi । 
              ख^ेणीमा मोटर साइ0Vकल वा पिKपङ सेट, जेनेरेटरको पाट0स .वgP गनi । 
              ग^ेणीमा  साइ0कल र oरOसाको पाट0स .वgP गनi । 
  

           भ) टायर तथा मो\वल `ब_ेतालाई  

                - टायरको थोक .वgेता  1. २०००/- 

                - मो.वल आयल jडलर .वgेता  1. १५००/- 



                - मो.वल आयल खfुा .वgेता  1. १०००/- 
  

          म) गाडी मम>त स4भार संव@धी पसललाई   

                - बस lकको वडी बनाउने कारखाना  1. ३०००/- 

                - cया&l NबgP तथा मम0त कारखाना तथा पसल  1. १०००/- 
  

         य) कबाडी पसल तथा अ@य मम>त पसललाई  

              टायर मम0त तथा oरसो	लङ 

                - टायर मम0त  1. ५००/- 

                - इि?जन hलक मम0त पसललाइ0  1. १०००/- 

                - पKप मम0त  1. १०००/- 

                - रेjडयटर मम0त पसललाइ0 1. ४००/- 

                - 	सट, हुट बनाउने पसललाइ0  1. ५००/- 

        - कवाडी समान स6कलन तथा NबVg के?f  1. ५०००/-  

         

          र) लेथ, वेaडीEग भएको पसललाइ> 1. ५००/- 
  

          ल) एजे@सी तथा थोक \व_2 पसललाई  

                - चरुोटको jडलर  1. ७०००/- 

                - पेlोल पKप  1. ५०००/- 

                - चाउचाउ jडलर  1. ३०००/- 

                - साबुन jडलर  1. २५००/- 

                - कोइला jडलर  1. ६०००/- 

                - �लािSटक jडलर  1. ३०००/- 

               - मQीतेल jडलर  1. १५००/- 

               - Vsज jडलर 1. ३५००/- 

               - Rट�ल भाँडा jडलर  1. १५००/- 

               - �याँस 	स	लbडर jडलर  1. २०००/- 

  

         व) मदGरा  तथा अ@य पेय पदाथ> `ब_2 Cडलरलाई  

                 - jडिSटलर�को शो-1म  1. ८०००/- 

                 - jडिSटलर�को jडलर  1. ७०००/- 

                 - Nबयरको jडलर  1. ५०००/- 



                 - कोeड jmङकको jडलर  1. ३०००/- 

  

        श) मदGरा तथा  कोaड CWङकको खbुा \व_2 पसललाई   

              क ^ेणीलाइ0  1. ३०००/- 

              ख ^ेणीलाइ0  1. २०००/- 

              ग ^ेणीलाइ0  1. १५००/- 

         

                           बगaकरण 

               क ^ेणीमा रOसी, .वयर, 	मनरल वाटर .वgेता वा सब jडलर 	लएकोलाइ0 
               ख ^ेणीमा रOसी, .वयर, कोeड jmOकंस ्र अ?या खfुा .वgेतालाइ0 
               ग ^ेणीमा कोeड jmOकंस ्र अ?य खfुा .वgेतालाइ0 
         
  ष) टेVट हाउसलाई  

               - टेbट हाउस पसल  1. २०००/- 

               - माइ0क Nबजुल� डकेोरेसन, बैbड बाजा पसल  1. १०००/- 
  

       (नोट कुनै शुभकाय0का लाFग साव0ज5नक तथा सडक �े�मा टेbट लगाउन पनi भएमा 

नगरपा	लकाvारा पूव0 Rवीकृती 	लइ0 आवागमनमा अबरोध नहुनेगर� मा� टेbट लगाउनु 
पनi छ ।) 

  

         स) कलर aयाब तथा फोटो �टुCडयोलाई  

               - कलर eयाब  1. १०००/- 

               - फोटो Rटुjडयो  1. ५००/- 
  

          ह) इि@टcयुट, TRत9ठान तथा ता�लम के@bलाई  

               - सव0र राwने इमेल इ?टरनेटका cयवसायीह1  1. ५००/- 

               - कK�यूटर :	श�ण के?f  1. ५००/- 

               - सवार� चालक ता	लम  1. ५००/- 

               - 5नजी �े�का OयाKपस 1. १५०००/- 

               - 5नजी �े�का मा..व.   1. ८०००/- 

               - 5नजी �े�का उIच मा..व.  1. १००००/- 

               - 5नजी �े�का 5न.मा..व. 1. ६०००/- 

               - 5नजी �े�का :ाथ	मक तथा पूव0 :ा..व. 	श�ालाइ0  1. ५०००/- 



               - भाषा :	श�ण संRथा  1. १०००/- 

               - छा�ावास 1. २०००/- 

               - म?टेxवर� तथा 	शशु Rयाहार के?f 1. १०००/- 

               - पोल�टेिOनकल इि?सIयुट :	श�ण के?f 1. १००००/- 

               - न	स06ग, 	स.एम.ए. र एच.ए. :	श�ण के?f 1. १५०००/- 

         - कK�यूटर, इलेOlो5नक ता	लम, भाषा 	श�ा, yयूसन से?टर,  

            सवार� ता	लम, डा?स तथा  िजम खाना Vफटनेस 1. ५०००/- 

          
 

  

        d)  छापाखाना  तथा अपसेट \Tि@टङ Tेसलाई  

              क ^ेणी (छापाखाना तथा अफसेट सबै भएको)   1. २५००/- 

              ख ^ेणी (छापाखाना वा अफसेट मzये कुनै एक मा� राखकेोमा)       1. १५००/- 

              ग ^ेणी पN�का :कासकलाइ0  छुट 

  

         e) टा@सपोट> 6यवसायलाई   1. २०००/- 
  

         f) कपडा तथा रCडमेट फै@सी पसललाई  

              - कपडा, रेjडमेट तथा इलेOlो5नक आद� .वgेतालाइ0  $. १०००/- 

              - सुती कपडाको jडलर थोक .वgेतालाइ0  1. १०००/- 

              - कपडा तथा रेjडमेट फे?सी पसललाइ0  1. १०००/- 

              - सुती कपडा खfुा .वgेतालाइ0  1. ५००/- 
  

         कक) �टेसनरG तथा पु�तक पसललाई  

               - थोक Rटेसनर� पसल  1. १०००/- 

               - खfुा Rटेशनर� पसल  1. ७००/- 

               - Vकताब तथा कापी बीgP पसल  1. ५००/- 

               - कापी उ\पादन र NबgP  1. १५००/- 

               - कापी मा� .वgP पसल  1. ४००/- 
  

         खख) गaला, [कराना तथा \वसात खानालाई  

                  - गeला Vकरानाको थोक .वgेता  1. २०००/- 

                  - गeला Vकरानाको खुfा .वgेता  1. १०००/- 



                  - Vकराना Nबgेता  1. ५००/- 

                  - Fचनी, मैदा, सलाई तथा zयूको :5त jडलर  1. ७५०/- 

                  - आलु, �याज, लसुनको थोक .वgेता  1. ५००/- 

                  - चjुड, पोतेको थोक .वgेता  1. ५००/- 

                  - धागो, चनै, टाँक इ\याद� बेIने पसल  1. ७००/- 

                  - माFथ उeलेYखत नभएको अ?य सबै jडलर तथा एजे?सीह1लाइ0 1. ७५०/- 

                 - अ?य खfुा NबgP पसल  1. ५००/- 
  

      - नोट गeला Vकराना तथा 5नकात खाना पसलसंग कुनै jडलर भएमा jडलर र पसलको छुQाछुQै कर ला�ने 

छ । _ 
  

            गग)  हाड>वेयर पसललाई  

                 - क ^ेणीको हाड0वेयर पसल   1. ३०००/- 

                 - ख ^ेणीको हाड0वेयर पसल   1. २०००/- 

                 - ग ^ेणीको हाड0वेयर पसल   1. १०००/- 

                 - कक0 ट पाताको jडलर  1. २५००/- 

                 - छड सर�या jडलर  1. ४५००/- 

                 - 	समे?ट jडलर 1. ४५००/- 

                 - कक0 ट पाताको फुटकर .वgेता  1. १०००/- 

                 - छड सoरयाको फुटकर .वgेता  1. २०००/- 

                 - 	समेbटको फुटकर .वgेता  1. २०००/- 
   
  

     (नोट  हाड0वेयर पसलसंग कुनै jडलर भएमा jडलर र पसलको छुQाछुQै कर ला�ने छ । 
         हाड0वेयर पसलसंग कक0 टपाता छड वा 	समे?ट सामानह1 मzये २ वा सो भ?दा बढ� 

एउटै पसलले .वgP गरेमा 1.५०००/- ला�नेछ ।) 
      
      घघ) भाँडा पसललाई  

                     - . िRटलको भाँडा jडलर  1. १०००/- 

                     -   भाडाको  थोक .वgेता  1. ७५०/- 

                     -  फुटकर .वgेता  1. ५००/- 

  

           ङङ) सट�रङ तथा फमा> Zयवसायीलाई   1. १०००/- 



  

           चच)  पशु आहारा उ�योग तथा ZयापारGलाई  

                    - उzयोग तफ0   1. २५००/- 

                    - खfुा .वgPलाइ0  1. १०००/- 
  

           छछ) लेखा परGdकह#लाई  

                    - क वग0को C.A. र लेखापoर�कलाइ0  1. २०००/- 

                    - ख वग0लाइ0  1. १०००/- 

                    - ग वग0लाइ0  1. ५००/- 

                    - घ वग0लाइ0  1. ४००/- 
  

           जज)  संचार सेवा तफ>   

                     - .प. सी. ओ |याOस ्सेवा, एस.&ट.डी., आइ.एस.jड., लोकललाई   1. ५००/- 

                 - इमेल, इ?टरनेट, फोटोकपी भएका       1. ४००/- 

                 - कुoरयर सेवा       1. २००/-     

 

    

            झझ) गैर सहकारG सं�थालाई  

                    - रािSlय  1. २०००/- 

                    - अ?तरािSlय  1. ५०००/- 
                   (पुण0तः सेवामूलक संRथालाई यो कर ला�ने छैन ।)  

  

            ञञ) क@सलटे@सी सेवालाई  

                  - क?सeटे?सी, इ?जी5नयoरङ तथा  :ा.वFधक सेवा  1. ३०००/- 
  

            टट)  कं[_ट उgयोगलाई  

                   - कंVgट हलो hलक  1. २०००/- 

                   - सेनेटर� उ}योग  1. १५००/- 

                   - ईटा भQा  1. ३५००/- 

              - पोल र ~युमपाइप  1. ३०००/- 

             ठठ)  ^लाि9टक तथा च^पल उ�योगलाई  

                  �लािSटक उzयोग 

                       - Rतर�य उ�योग  1. ५०००/- 

                       - सामा?य उ�योग  1. ३०००/- 



  

            डड)   `ब�कुट तथा पाउरोटG उ�योगलाई  

                   - .वRकुट jडलर  1. २०००/- 

                   - .वRकुट पाउरोट� उzयोग 1. १०००/- 

                   - .वRकुट पाउरोट� बेIने पसल  1. ३००/- 

            ढढ )  अगरब5ती तथा मोमब5ती उ�योगलाई   1. ३००/- 
  

            णण )  कपडा उ�योगलाई  

                     - कपडा उzयोग  1. २०००/- 

                     - गारमे?टस उzयोग  1. १००००/- 

      तत)  �मRनरल वाटर उgयोग 1. ३०००/- 
  

            थथ) फRन>चर उ�योगलाई  

                 - Rट�ल, काठ फ5न0चर उ\पादन तथा .वgP  1. ३०००/- 

                 - Rट�ल, काठ दवुै फ5न0चर .वgP गनi  1. २५००/- 

                 - Rट�ल, फ5न0चर खुfा .वgP गनi  1. १०००/- 

                 - काठको फ5न0चर खfुा NबVg  1. ७००/- 

                 - बेतबाँसको फ5न0चर NबgP  1. २५०/- 

                 - फोम तथा कापiट .वgP  1. ५००/- 

   

       दद)   टायर �रसो�लङं उ�योगलाई  1. ३०००/- 
 

           धध)  स-�मललाई  

                 --   स-	मल  1. १००००/- 

                     - काठ .वgP jडपो  1. २०००/- 
  

            नन ) बरफ तथा आईि�_म उ�योगलाई  

                  - कोeड Rटोर तथा वरफ उzयोग  1. १५००/- 

                  - बरफ तथा आईिRgम बनाउने  1. ५००/- 

                  - कनफेOसनर� उzयोग  1. ४००/- 
  

             पप ) कुटानी, \पसानी, पेलानी �मललाई  

                   - हलर 	मल, Fचउरा 	मल र पेलानी कुटानी .पसानी  1. ३०००/- 



                   - क\था 	मल        1. ७०००/- 

                   - �लाईउड 	मल       1. ७०००/- 

        

 
                                बगaकरण 

                  क ^ेणीमा आधु5नक सेलर पाईस �ला?ट राखी चामल, दाल, पीठो .पलानी समेत भयकोलाई 
जनाउँछ । 

                    ख ^ेणीमा हलर हषकर र चOकP राखी .पठो, चामल, र तले पेलानी समेट भएकोलाई 
जनाउँछ । 

                    ग ^ेणीमा मसला .पसने, कुटानी, .पसानी र पेलानी मzये कुनै एक भएको लाई जनाउँछ  
  

            फफ ) ईि@जRनय�रङ वक> सपलाई  

                    - स�लायर तथा मम0त दवुै गनi लाइ0 1. २०००/- 

                    - FHल सटर दवुै बनाउने लाई  1. ७५०/- 

                    - FHल वा सटर मzये कुनै एक बनाउने लाई  1. ५००/- 
  

            बब ) \वजुलG सामाhी \व_2 पसललाई  

                        - क ^ेणीलाई  1. २५००/- 

                        - ख ^ेणीलाई  1. १५००/- 

                        - ग ^ेणीलाई  1. ५००/- 

      

                                  बगaकरण 

                     क ^ेणीमा .वजुल�को सKपूण0 सामानह1को स�लायर र थोक .वgेतालाई जनाउँछ । 
                     ख ^ेणीमा .वजुल�को सामानह1 खुfा .वgेतालाई जनाउँछ । 
                       ग ^ेणीमा .वजुल� सKब?धी मम0त पसललाई जनाउँछ । 
  

             भभ ) जडीबुटG Zयवसायलाई  

                    - जडीबुट� :शोधन cयसाय  1. १०००/- 

                    - जjडबुट� .वgP .वतरण  1. ५००/- 
  

     

             मम ) घरेलु उ�योगलाई  

                  - &टनको बाकस बनाउने उ�योग        1. १०००/- 

                  - तामा, ढलोटको र आeमो5नयमको भाँडा बनाउने     1. २०००/- 



                  - तामा, ढलोटको र आeमो5नयमको भाँडा NबgP गनi  1. १०००/- 

                  - बारनेस तथा तारपेन तेल उ\पादन        1. ८०००/- 

                  - jडRट�ल वाटर उ\पादन        1. १०००/- 

                  - सुपाडी काट� NबgP गनi        1. ५००/- 

                  - छाता उzयोग         1. १०००/- 

                  - माथी उeलेख नभएको घरेलु उzयोगह1लाई         1. ५००/- 

       

        यय ) ^लाि9टक सामाhी \व_ेतालाई  

                    - थोक .वgेता  1. २५००/- 

                    - खfुा .वgेता  1. १०००/- 

       

        रर ) �शशा, iेम र ^लाइउड \व_ेतालाई  1. ३०००/- 
  

             लल) रंगरोगन पसललाई  

                     - रंगरोगन सामान .वgP गनi jडलर  1. ३०००/- 

                     - रंगरोगन सामान खfुा .वgP गनi  1. २०००/- 
  

              वव) �सलालेख पसललाई  

                    - 	सलालेख लेwनेलाई  1. ३००/- 

              शश)    अ@यलाई  

                     - हाउजीङ कKपनी तथा घरज�गा खर�द .वgP तफ0  1. ४०००/- 

                     - पाक0  तथा .पक5नक Rपट0  1. १०००/- 

                     - वहाल .वटैार� कर :5त वग0Vफट  1.२०/- 

                     - उजा0मुलक सबै उ�योग  

                      - सोलार पावर   1.१५००/- 

                      - गोवर �याँस   1.७००/- 

               - ढुवानी कKपनी                               1 २०००।- 

               - .वpापन सेवा फम0 कKप5न                     1 १०००।- 

               - बैदे	शक रोजगार cयवसाय                      1 १५००।- 

               - खेलौना उपहार Nबgेता                         1 ५००।- 

               - कNबराज                                     1 ५००।- 

 - बै�य                                        1 १०००।- 



 - इि�ज5नयर                                   1 १०००।- 

 - कK�युटर एनाल	सRट तथा :ोHामर                1 १५००।- 

 - वीमा इजे?ट                                   1 ५००।- 

 - अनुबादक                                     1 ५००।- 

 - पशु FचVक\सक                               1 १०००।- 

 - पे?टर                                       1 १०००।- 

                     - माथी उeलेYखत नभएका अ?य पेशा वा cयवसायलाई 1. २५००/- 

 

               षष ) \व�भ@न क4पनीका टे�लफोन टावरह#को बा\ष>ककर क4पनीलाई     

                        - नेपाल टे	लकम         1. १००००/- 

                        - नेपाल .वधतु :ाFधकरण        1. १००००/- 

                  - 5निज मोबाइल कKपनीबाट एन.	स.एल, यू.&ट.एल. र Rमाट0 सेट 1. १००००/- 

                  - एफ.एम. रेjडयो १०० w सKम            1. १०००/- 

                  - एफ.एम. रेjडयो १०० w भ?दा माFथ          1. १५००/ 
  

      

        ( नोट 

  --  उपरोOत बमोिजमका पसल भ?नाले सटर एवं पOकP घरमा रहेका पसलह1लाई जनाउने छ । 
  --  यस बजेटमा वFग0करणमा समावेश नभएका सेवा cयासायको कारोबार र Rतर हेर� बा.ष0क 

1.४००/- देYख ५०००/- सKम लागाईने छ । 
. --  कर संकलन काय0लाई :भावकार� बनाउन सबै सरोकारवालाह1लाई सVgय बनाइने छ । 
 --  चाल ुआ.व.को कर असोज मसा?त 	भ� बुझाएमा करदातालाई :ो\साहन Rव1प ला�ने cयवसाय 

करमा वा.ष0क १०% छुट &दइनेछ । समय	भ� कर नबुझाउनेलाई सोह� आ.व. बाट बा.ष0क  NबलKम 
शुeक जोडी बOयौता समेत असुल गoरने छ । 

  --  नगरपा	लकाको कर शुeक, दRतुर समयमा नबुझाएमा करदातालाई न.पा. तथा वडा 
काया0लयह1बाट &दइने सेवा सु.वधा र अ?य 	सफाoरशह1 समेत रोOन सVकनेछ । 

 --  नगरपा	लकामा बुझाउनुपनi cयवसाय कर, शूeक आ&द बुझाउन बांकP करदाताको नाम नामेसी 
gमश: साव0ज5नक संचार माzयमह1मा साव0ज5नक गद� लFगनेछ ।) 

 

   ६. सवारG साधन कर (वा.ष0क 1पमा 	लइने)   

         सवारG दता> तथा वा\ष>क सवारG कर 

             kदवा बस: 

                 - &दवा बस:    मोडले १९९० सKम वा.ष0क  1. १०००/- 



                 - &दवा बस:    मोडले १९९१ देYख २००० सKम वा.ष0क    1. १५००/- 

                 - &दवा बस:    मोडले २००० देYख प5छको  1. २०००/- 

             राeी बस: 

                  - रा�ी बस मोडल १९९१ देYख २००० सKम वा.ष0क  1. २०००/- 

          - रा�ी बस मोडल २००० देYख प5छको  1. २५००/- 
              ( नोट .वशेष सु.वधायुOत र jडलOस बसलाई अ5तoरOत 1 ३००।- ला�ने छ । ) 

             

              अ@य सवारG साधनह# 

                  - भाडाको 	मनीबस   1. ७००/- 

                  - भाडाको जीप, टेOसी   1. ५००/- 

                  - भाडाको टेKपो  1. १००/- 

                  - 5नजी कार, टेKपो, 	मनीबस, जीप  1. २५०/- 

                  - टेOटर   1. ५००/- 

                  - मोटर साइकल तथा Rकुटर  १५० 	स 	स सKम    1 १००/-

                       - मोटर साइकल तथा Rकुटर १५० 	स 	स भ?दा माFथ 1 

१५०/-     

              mक, kmपर 

                    - मोडल: १९९० सKम  1. १०००/- 

                    - १९९१ देYख मोडल २००० सKम 1. १५००/- 

               - २००० देYख प5छको   1. २०००/- 

                    - रािSlय अनुम5त :ा�त lक  1. २०००/- 

            - हेवी इकु�मेbट   1. ३०००/- 
 

    ख. ठेला oरOशा टाँगा सवार� दता0        1. २५ /- 

    ग. ठेला oरOशा टाँगा सवार� न.वकरण                    1. १५/- 
 

(नोट: सवार� धनी वा.ष0क सवार� रकम :\येक आ.व. को आिxवन मसा?त सKम एकमुSट बुझाएमा सवार� 
साधन दता0 हुने छन ्। वा.ष0क सवार�करमा दता0 भएमा सवार� साधनलाई पटके कर ला�ने छैन । 
5नधा0oरत समय	भ� वा.ष0क सवार�करमा दता0 नगराएमा प5छ दता0 गoरने छैन तर यातायात cयवRथा 
काय0लयमा नयाँ दता0 भै आएका 	मतीले १५ &दन 	भ� वा.ष0क सवार�कर एकमुSट 	लई दता0 गoरने छ 
।कुनै अ?य नगरपा	लकामा सवार� साधन कर 5तर�सकेको भए सो वष0का लाFग यस नगरपा	लकामा 
यो कर ला�ने छैन । ) 

 



 ७. हाट बजार सZजी मVडी(वा.ष0क 1पमा 	लइने) 

            -- साना पसल 1 ५।-  

          -- ठूला पसल 1 १५।- 

 

 ८. मनोरoजन कर 
       ८.१ चलFच� भवन दै5नक 1. २३०/-     

       ८.२ 	भ.jड.ओ. अjडयो Oयासेट भाडा तथा .वgP गनi (बा.ष0क) 1. ५००/- 

       

 (नोटः:\येक म&हनाको ३ गत े	भ� नगरपा	लका काया0लयमा बुझाउनु पनi र नबुझाएमा थप १ :5तशत दै5नक 
जoरवाना ला�ने छ ।) 

  

          ८. ३ केबुल तफ0  :5त केबुल (वा.ष0क)  1. ३०००/- 

            ८. ४ सक0 स तथा खेल तमासा, रमाइलो मेला: 

               -- क ^ेणीलाई दै5नक (रमाईलो मेला तथा सक0 स तमासा)  1. १०००/- 

               -- ख ^ेणीलाई दै5नक (सक0 स खेल तमासा)  1. ५००/- 

               -- ग ^ेणीलाई दै5नक (सामा?य Vक	समको)  1. ४००/- 
        

 ९. \वfापन कर(पटके 1पमा 	लइने) 

           -- होjड6ग बोड0  :5त ROवायर Vफट 1. २०/- 

           -- �लो साइन बोड0 .वध5ुतय :5त ROवायर Vफट 1. २५/- 

           -- िRgन बोड0 :5त ROवायर Vफट  1. १०/- 

           -- Vफeमी cयानर पोSटर :5त ROवायर Vफट  1. ५/-  

           -- गाडीमा लेखे बापत :5त ROवायर Vफट 1. २०/- 

           -- 	भ\ते लेखन :5त ROवायर Vफट 1. ५/- 

           -- cयवसा5यक cयानर :5त Vफट   1. २५/- 

           -- cयवसा5यक 1पले जीप आ&दबाट माईVकङ दै5नक 1. २००/- 

           -- cयवसा5यक �िSटले oरOसा, टांगाबाट :चार :साद गदा0 दै5नक 1. ५०/- 

           -- मादक पदाथ0 चरुोट, खनैी आ&दको :चारमा दै5नक  1. १००/- 

    
(नोटः नगरपा	लका 	भ�का चलFच� मि?दरह1बाट नगरपा	लकालाई मनोर�जन कर :ा�त हुने भएकोले :चार 
:सार छुट &दने ।) 

 



(आ) महसूल, उपभोग तथा सेवा शूaक 

    १. शूaक तथा द�तुर (पटके#पमा �लइने) 
            क) सKपि\त मुeयांकन शुeक मूeया6कन गर�ने रकमको             ०.२५% 

            ख) चार Vकeला :माYणत .पच बाटो, राजमाग0 र न..व.स. टाउन �ला5न6गमा रहेको :5त Vक\ता         

1. ५००/-         

                               

            ग) 	भ�ी अ?य वडाका .पच बाटो मा रहेको :5त Vक\ता     1. ४००।        

            घ)  कIची तथा Hाभे	ल6ग बाटो सरोकारवालाको सहमतीको बाटोमा :5त Vक\ता      1. 

३००। 

            ङ) अ?य खेती यो�य कुनै बाटो नभएको ज	मन :5त Vक\ता           1. २००। 
(नोट :- माथी उeलेYखत घ र ङ बाहेकको हकमा कKतीमा ५ धुर भ?दा तलका ज�गालाई एक मुSट जोड गर� 	लने 

।) 
             

 २. द�तुर दVड ज�रवाना धरौटG [फता> र जफत 

           - नOकल र 5नवेदन दRतुर अ?य :च	लत 5नयामानुसार 

           - अ?य फाराम दRतुर अ?य :च	लत 5नयमानुसार 

           - घरज�गा करको बOयौता रकममा १५% 

        - cयवसाय करको हकमा चालु वष0को कर आएको मसा?त 	भ� न.वकरणमा १०%   

छुट र बOयौता रहेमा १५% दरले जoरवाना लगाउने । 

           - वहाल .वटौर�को हकमा गत वष0 सKम बOयौता रहेमा २५% दरले जoरवाना 

लगाउने  

           - oरOसा, टांगा र भ1वा ब?दकु आ&दमा :च	लत ऐन 5नयम बमोिजम ला�नेछ । 

           - माFथ उeलेYखत बाहेक अ?य करको हकमा ला�ने बा.ष0क करको १० :5तशत 

जoरवाना ला�ने छ ।  

       ३ अ@य शुaक एवं द�तुर 

          - भ1वा ब?दकु नवीकरण 1. १००/- 

            - Fधतो रोOका वापत                               1. २५०/- 

            -  अ5तoरOत सवेा शुeक 1. १५०/- 

                - साव0ज5नक सु.वधा उपयोग सेवा शुeक :5त yया6कर    1. २०००/- 
                  (से|ट� yयाँ6कP सफाइ) 



 

  

नगर	भ� फोहर मैला उ\पादन हुने खालका माल सामान जRतै तरकार�, फलफुल आ&द 	लई नगर :वेश गनi 

lक, 	मनीlक, टेOटरमा सेवा शुeक वापत 1. १५०/- ला�ने । 
  

    ४ भवनको नQसा पास द�तुर 
           क) पOकP घर (माटो, 	समे?ट, सुखी चनुा आ&दले जाडाई भई आर.Nब.	स .  

       र आर.	स.	स छाना भएको जोडाईमा) :5त वग0 फुट भुईतला         1.५/- 

           ख) पOकP घर (माटो, 	समे?ट, सुखी चनुा आ&दले जाडाई भई आर.Nब.	स .  

               र आर.	स.	स छाना भएको जोडाईमा) :5त वग0 फुट प&हलो तला       1.६/- 

           ग) पOकP घर (माटो, 	समे?ट, सुखी चनुा आ&दले जाडाई भई आर.Nब.	स .  

                र आर.	स.	स छाना भएको जोडाईमा) :5त वग0 फुट दो^ो तला        1.७/- 
 

           घ) पOकP घर (माटो, 	समे?ट, सुखी चनुा आ&दले जाडाई भई आर.Nब.	स .  

                र आर.	स.	स छाना भएको जोडाईमा) :5त वग0 फुट ते^ो तला        1.८/- 

           ङ) पOकP घर (माटो, 	समे?ट, सुखी चनुा आ&दले जाडाई भई आर.Nब.	स .  

                 र आर.	स.	स छाना भएको जोडाईमा) :5त वग0 फुट चौथो तला       

1.९/- 

           च) पOकP घर (माटो, 	समे?ट, सुखी चनुा आ&दले जाडाई भई आर.Nब.	स .  

                 र आर.	स.	स छाना भएको जोडाईमा) :5त वग0 फुट  पाचौ तला      

1.१०/- 

           छ) इQा, ढु6गा, 	समे?ट जोडान भएको र जRता पाताको छानो भएको  

                 :5त वग0 Vफट                                              

1.४/- 

           ज) कIची घर :5त वग0 Vफट                                        

1.२/- 

  ५ घर नQसा नामसारG द�तुर  
          १. RवेIछाले घर ज�गा NबVg :5त वग0Vफट                     1.३/- 

          २. अशंवbडा वकश प� :5त वग0Vफट                          1.१/- 

   ३. सKबि?धत ज�गा ध5न म\ृयू भई नामसार� :5त वग0 Vफट       1.१/- 
   

          



(नोटः कोहलपुर नगर.वकास स	म5तको �ला5नङ	भ� पास भइसकेका  नOशा :माYणत गदा0  ५०% छुट 

&दईनेछ)  

       ६ घर नQसापास फाराम द�तुर                        1. ५००/- 
 

 

        घर नQसा पास Tकृया Rन4नानुसार हुनेछ । 
                 Tथम चरण: 

                       िeप?थ लेवल (DPC) सKम 5नमा0णको लाFग अRथाई 5नमा0ण 

इजाजत :दान गनi । 

       

           दोrो चरण: 

                      :थम चरणको काम सKप?न भएप5छ \यस भ?दा माFथ सुपर 

RटOचर 5नमा0णको लाFग इजाजत :दान गनi । 

       

           अि@तम चरण: 

                            दो�ो चरणको काम सKप?न गर�सकेप5छ (नगरपा	लकाले 5नधा0रण 

गरेका मापदbड अनुसार 5नमा0ण काय0 सKप?न भई सकेप5छ) 

घरनOसा  5नमा0ण काय0 सKप?न :माण प� :दान गनi । 

  

                           
(नोटः कोहलपुर नगरपा	लका �े� 	भ� रहेका :ा.वFधकह1बाट बनाईएको नOशा पेश हुन आएमा 5नजको 
cयवसाय यस नगरपा	लकामा दता0 भएको हुनुपनi छ । यस नगर �े� वा&हरका :ा.वFधकह1ले बनाएको 
नOशा पेश हुन आएका अ?य नगरपा	लकामा cयवसाय दता0 भएको :माण प� पेश गनु0 पनi छ ।) 

      

      ७ ज,गा ^लkटङ स4ब@धी सेवा शूaक 

       ज�गा �ल&टङ गदा0 नगरपा	लकाले 5नधा0रण गरेको ?यूनतम मापडbड पुरा गरेप5छ मा� (नाला, सडक, 

Hभेल र पीच रोड, Nब�युत, टे	लफोन पोल, खानेपानी लाईन आ&द :भा.वत नहुने गर� 

5नKनानुसार शूeक 	लई Rवीकृ5त/	सफाoरश उपलhध गराईनेछ । 

               - १ क>ा देYख ३ क>ा सKम                                1. २,०००/- 

               - ३ क>ा &दख ५ क>ासKम                                  1. ५,०००/- 

               - ६ क>ा देYख १० क>ासKम                                 1. १०,०००/- 

               - ११ क>ा देYख १५ क>ासKम                                1. २०,०००/- 

               - १५ क>ा भ?दा ब&ढ          1. २५०००/- 



  (नोटः १ क>ा भ?दा कमको ज�गा �ल&टङ Rवीकृ5त/	सफाoरश गoरने छैन । )  
 

८. �सफा�रश द�तुर 
     ८ .१   घरबास 	म?हाको भोग चलन को 	सफाoरसमा मeुयांकनको  1. ७५०/- 

     ८. २   औधोFगक 	सफाoरस साना उ�योग                               

        क) कृ.ष तथा पशुपालनमा आधाoरत  माहुर� पालन माछापालन आद� समेत 1.५००/- 

        ख)  क बाहेकका अ?य घरेलु उ�योग    1. २५००/- 

     ८. ३   औ�योFगक 	सफाoरस मझौला उ�योग                             1. ३०००/- 

     ८. ४  औ�योFगक 	सफाoरस ठूलो उ�योग                               1. ३५००/- 

     ८. ५  औधोFगक :योजनको १५ हष0 पावर सKमको  .व�युत 	सफाoरश    1. ५००/- 

     ८. ६  औधोFगक :योजनको १५ हष0 पावर भ?दा माथी .व�युत 	सफाoरस    1. १०००/- 

     ८. ७  .वदेश आzययन :योजनका लाFग गनi सKपि\त मeुयांकन  

             अHेंजीमा :माYणत एव ं	सफाoरश दRतरु   1. २०००/- 

            ( यस :योजनका लाFग पुिSटगनi कागज/:माण पेश गनु0पनiछ ।) 

     ८. ८   अHेंजीमा आय�ोत मुeया6कन :माYणत रकमको                ०.३५ :5तशत  

     ८. ९   नेपाल�मा आय�ोत :माYणत  1.१५००/- 

     ८. १०  कर चुOता अHेंजीमा :माYणत एव ं	सफाoरश दRतरु  1.१०००/- 

     ८ .११  कर चुOता नेपाल�मा :माYणत एव ं	सफाoरश दRतरु  1.५००/- 

     ८ .१२  अHेंजीमा ज?म	म5त नाता ठेगाना वा अ?य :माYणत 	सफाoरस 1.५००/- 

     ८. १३  cयवसाय ब?दको 	सफाoरस 1.५००/- 

     ८. १४  वडा सज0	मन मुचुeका  1.२५०/- 

     ८. १५  अ	मन खटाई ज�गा रेखा6कन 1.६००/- 

      ८. १६  अ?य अHेंजीमा 	सफाoरश  1. २५०/- 

        ८. १७  नाता :माYणत दRतरु  1. २००/-  

      ८. १८  पे?सनपQा 	सफाoरशमा  1. २००/- 

      ८. १९  नागoरकता 	सफाoरशमा  1. ५०/- 

      ८. २०  पाईप गा�दा सडक ख?न ुनपनiगर� खानेपानी 	सफाoरश  1. २००/- 

      ८. २१  पाईप गा�दा सडक ख?नपुनiगर� खानेपानी 	सफाoरसमा गदा0   

       क)   पीच .प.	स.	स. एव.ं डhब.ु Nब. एम सडकको लाFग  1. १०००/- 

       ख)   Hेभ	लङ र ईटा सो	लङका लाFग  1. ७५०/- 

       ग)   माटोको सडकको लाFग  1. ५००/- 

         ८.  २२  अ?य 	सफाoरशमा  1. १५०/- 

       ८. २३  	मलाप� दRतरु  1. १००/- 

       ८. २४  पवू0 :ाथ	मक .वzयालय Rवीकृत &दए वापत  1. २०००/- 



       ८. २५  5नजी ��ेको Rकुललाई 	सफाoरश गदा0 :ा. .व. Rकुललाई  1. २५००/- 

       ८. २६  5नजी ��ेको 5न. मा. .व. Rकुललाई  1. ३०००/- 

         ८. २७  5नजी ��ेको मा. .व. Rकुललाई  1. ४०००/- 

         ८. २८  .व	भ?न कKपनीका टे	लफोनका टावरह1को 	सफाoरस            1. ५०००/-  

      ८ .२९  घर बाटो भएको ज�गा नामसार�  1. ५००/-   

      ८. ३०  घर बाटो नभएको ज�गा नामसार�  1. ४००/- 

      ८. ३१  मोह� लगत कQा एक क>ा सKम  1. ५००/- 

      ८. ३२  सो भ?दा माFथ :5त क>ा  1. ५०/- 

      ८. ३३  मोह� नामसार� 	सफाoरस    1.२५५/- 

      ८. ३४  बसोबास :माYणत 	सफाoरस  1. १५०/- 

      ८. ३५  नाता कायम 	सफाoरस  1. १५०/- 

      ८. ३६  पाoरवाoरक .ववरण 	सफाoरस  1. १५०/- 

      ८. ३७  नाबालक 	सफार�स  1. १५०/- 

      ८. ३८  ज?म 	म5त :माYणत 	सफाoरस  1. १५०/- 

      ८. ३९  बैबा&हक सKब?ध :माYणत 	सफाoरस  1. १५०/- 

      ८. ४०  अ.ववा&हत :माYणत 	सफाoरस  1. १५०/- 

      ८. ४१  चाoरN�क :माYणत 	सफाoरस  1. १५०/- 

      ८. ४२  .व�युत 	सफाoरस  1. १५०/- 

      ८. ४३  .व�युत नामसाoर र ठाउँसार� 	सफाoरस   1. १५०/- 

      ८. ४४  घर कायम 	सफाoरस  1. १५०/- 

      ८. ४५  नागoरकता बंशजको नाताले 	सफाoरस 1. ५०/- 

      ८. ४६  नागoरकता वैबा&हक सKब?धको नाताले 	सफाoरस 1. ५०/- 

      ८. ४७  नाम/थर ज?म	म5त संशोFधत 	सफाoरस  1. १५०/- 

         ८. ४८  अटो oरOशा 	सफाoरस गरे बापत 1. १०००/-   

         ८. ४९  खाता स?चालन 	सफाoरस  1. १००/- 

         ८. ५०  खाता ब?द 	सफाoरस  1.१००/- 

         ८. ५१  गाडी र मोटरसाईकल नामसार� 	सफाoरस  1.२५५/- 

         ८ .५२   माथी उeलेYखत 	सफाoरस बाहेक अ?य 	सफाoरस 1.२५५/-                

   

    ९ #ख कटान �सफा�रस  
           क) 1ख :5त गोटा  (गोलाइ ३ फPट सKम )      1. ५००/-  

           ख) 1ख :5त गोटा  (गोलाइ ३ फPट भ?दा ठुलो) 1. १०००/- 
     

            



  (नोटः मा�थको क, ख ग र घ को स4ब@धमा ठाउँ सारG गदा> पRन सोहG अनुसार �सफारGश द�तुर ला,ने छ ।) 
    

 १० दा. खा. नामसारG द�तुर 
          क) रिजSटेशन र बकसप� भएको दा.खा. मा राजमाग0 र न..व.स.को बाटोमा रहेको ज�गामा :5त क>ा                 

                    1. ५००/- 

          ख) अ?य वडाको 	भN� .पच बाटोमा :5त घडरे�/:5त क>ा      1. ४००/- 

          ग) कIची तथा Hाभेल बाटोमा (सहम5तको बाटोमा समेत) :5त क>ा        1. २५०/- 

          घ) अ?य खेती यो�य कुनै बाटो नभएको ज	मन :5त क>ा        1. १००/- 

        ङ) अंशवbडा भई दा. खा. मा एकमुSट  1. २५०/- 

        च) म\ृयुवाट अपुताल�मा :5त क>ा   1. २००/- 

        छ) oरOसा टागा,ं नामसार� दता0मा    1. २००/- 

          ज) oरOसा टागा,ं नामसार� न.वकरण   1. १००/- 

          झ) अटो oरOसा  नामसार� दता0मा    1. १०००/- 

          ञ) अटो oरOसा  नामसार� न.वकरण   1. ५००/- 
       

  ११ 6यवसाय दता> �सफा�रस द�तुर  

      क)  खfुा Nबgेता :5त cयवसाय                                                         1.५००/-  

      ख)  थोक .वgेता :5त cयसाय                             1 ८००।- 

               ग)   सहकार� दता0 	सफाoरस                                  1.१०००/- 

                          घ)    Oलव, समुह, गैसस आ&दको दता0 	सफाoरस      1. ५००/- 

                  ङ)  क?सलटेि?स सेवा दता0 	सफाoरस                 1.२५००/- 

                  च)  इि?टIयुट/ :5तSठान/ कKप5न दता0 	सफाoरस                1.१०००/- 
              छ)  मेjडकल पसल वा िOल5नक दता0 	सफाoरस                 1.१०००/- 

              ज)  माFथ नपरेका अ?य सेवा तथा cयवसाय                    1 ७००।- 

 

     १२  6यवसाय न\वकरण द�तुर  

      क)  खfुा Nबgेता :5त cयवसाय                                                         1.१००/-  

      ख)  थोक .वgेता :5त cयसाय                             1 १५०।- 

               ग)   सहकार� दता0 	सफाoरस                                  1.२००/- 

                          घ)    Oलव, समुह, गैसस आ&दको दता0 	सफाoरस      1. १००/- 



                  ङ)  क?सलटेि?स सेवा दता0 	सफाoरस                 1.३००/- 

                  च)  इि?टIयुट/ :5तSठान/ कKप5न दता0 	सफाoरस                1.३००/- 
              छ)  मेjडकल पसल वा िOल5नक दता0 	सफाoरस                 1.२००/- 

              ज)  माFथ नपरेका अ?य सेवा तथा cयवसाय                    1 १३०।- 

१३  कृ\ष तथा पशुपालन सवं@धी फाम> दता> / न\वकरण शुaक  

           -  माछापालन फाम0               1. ८५/- 

            - गाई भैसी फाम0               1. १००/- 

            - ब6गुर खसी र बा�ा फाम0               1. ८०/- 

                    -  कुखरुा फम0           1. १५०/- 

        १४ [फरादपe द�तुर    
                   :5त Vफरादप�                                        1 ५०/- 
 

    
 


