
घोराह� उप महानगरपा�लकाको आ�थ�क ऐन, २०७७ 

��तावनाः  

घोराह� उपमाहानगरपा�लकाको आ�थ�क  वष� २०७७/०७८ को अथ� स�ब�धी ��तावलाई काया��वयन गन�को �न�म� 

�थानीय कर तथा श�ुक संकलन गन�, छुट �दने तथा आय संकलनको �शास�नक �यव�था गन� वा�छनीय भएकोले, 

नेपालको सं�वधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोिजम घोराह� उपमाहानगरपा�लकाको काय�पा�लकाले यो ऐन 

बनाएको छ । 

  १. संि�� नाम र �ार�भः (१) यस ऐन को नाम घोराह� उपमहानगरपा�लकाको “आ�थ�क ऐन, २०७७” रहेको छ। 

(२) यो ऐन नगरसभाबाट �नण�य भएको �म�त देिख घोराह� उपमाहानगरपा�लकाको �े�मा लाग ुहनेुछ । 

२. स�पि� कर :- घोराह� उपमाहानगरपा�लकामा देहाय बमोिजम स�पि� कर लगाईने छ । 

(१) घोराह� उपमाहानगरपा�लकाको ��े �भ�को घर/संरचना र सो घर/संरचनाले चच�को (ि�ल�थ ए�रया) ज�गामा 

स�पि� कर लगाईनेछ । यस दफाको �योजनका ला�ग चच�को ज�गा भ�ाले घर/संरचनाको ि�ल�थ लेवलले ओगटेको 

�े�फलको दो�बर बराबरको �े�फललाई स�झनपुन�छ । 

(२) स�पि� कर �लदा घर/संरचनाको ला�ग अनसूुची १ बमोिजमको दरमा म�ुयाकंन  ग�रनेछ । 

३. मालपोत कर :- घोराह� उपमाहानगरपा�लका �े� �भ� स�पि� कर ला�ने भ�ुम बाहेकमा अनूसूची १ बमोिजम 

मालपोत कर लगाई कर असूल उपर ग�रनेछ ।  

४. घर ज�गा वहाल कर :- यस उपमहानगरपा�लका �े��भ� कुनै �यि� वा सं�थाले भवन, घर, पसल, �यारेज, गोदाम, 

टहरा, छ�पर, ज�गा वा पोखर� पूरै वा आिंशक तवरले वहालमा �दएकोमा बहाल रकमको १० ��तशतका दरले 

बहालकर लगाईनेछ । बहालकर �योजनका ला�ग घरको �यनुतम म�ुयांकन अनसूुची (२) बमोिजम हनेुछ  

५. �यवसाय कर :- नगरपा�लका �े��भ� स�ालनमा रहेका उ�ोग, �यापार, �यवसाय र सेवामा �यवसायको �कृ�त, 

पूजँीगत लगानी र आ�थ�क कारोवारका आधारमा अनसूुची (३) बमोिजम �यवसाय कर लगाईनेछ  

६. ज�डबटु�,कबाडी र िजवज�त ुकर  :- उपमहानगरपा�लका ��े �भ� कुनै �यि� वा सं�थाले उन, 

खोटो,ज�डबटु�,बनकस,कबाडीमाल र �च�लत कानूनले �नषेध ग�रएको िजवज�त ुबाहेकका अ�य मतृ वा मा�रएका 

िजवज�तकुो हाड,�सङ,�वाखं,छाला ज�ता ब�तकुो �यवसा�यक कारोबार गरेबापत अनूसूची ४ बमेिजमको कर लगाइने छ 

र अशूल उपर ग�रने छ ।  

७. सवार� साधन कर :- नगरपा�लका �े��भ� दता� भएका अटो �र�सा,ई �र�सा,टांगा सवार� साधनमा अनसूुची (५) 

बमोिजम सवार� साधन कर लगाइनेछ । �देश काननुमा अ�यथा �यव�था भएको अव�थामा सोह� बमोिजम हनेुछ । 

८. �व�ापन कर :- नगरपा�लका �े��भ� हनेु �व�ापनमा अनसूुची (६) बमोिजमको दरमा �व�ापन कर लगाईनेछ । 

�देश काननुमा अ�यथा �यव�था भएको अव�थामा सोह� बमोिजम हनेुछ । 



९. मनोर�न कर :- घोराह� उपमहानगरपा�लका �े��भ� हनेु मनोर�जन �यवसाय सेवामा �देस कानून  बमोिजम 

अनसूुची ७ अनसुार मनोर�जन कर लगाइ कर असलुग�रने छ । 

१०. बहाल �बटौर� श�ुक :- देहाय बमोिजम ��ेह�मा अनसूुची ८ बमोिजम बहाल �बटौर� श�ुक लगाई असूल उपर 

ग�रनेछ ।  

(१) अ�यवि�थत, भमूी�हन र सकुु�बासी बसोबास गरेको सरकार�/साव�ज�नक ज�गा ।  

(२) उ�ोग �यवसायबाट क�चा पदाथ� वा उ�पा�दत मालसामान भ�डारण गन� �ममा उपयोग भएको 

सरकार�/साव�ज�नक ज�गा ।  

(३) नगरपा�लकाले आ�नो �े�ा�धकार �भ� आफुँले �नमा�ण, रेखदेख वा संचालन गरेका संरचनामा स�ालन हनेु 

हाटबजार वा पसलमा बहाल �बटौर� श�ुक लगाउनेछ । 

११. महशलु,सेवा श�ुक, द�तरु :- नगरपा�लकाकाले �नमा�ण, संचालन वा �यव�थापन गरेका अनसूुची ९ मा उ�लेिखत 

�थानीय पूवा�धार सेवामा र उपल�ध गराईएको सेवामा सेवा�ाह�बाट सोह� अनसूुचीमा �यव�था भए अनसुार श�ुक 

लगाईने र असूलउपर ग�रने छ ।  

१२. पय�टन श�ुक :- उप महानगरपा�लकाले आ�नो ��े �भ� �वेश गन� पय�टकह�बाट �देश कानूनले तोके अनसुार 

पय�टन शू�क लगाई पय�टन शू�क असूल उपर ग�रने छ । 

१३.पा�क� ङ श�ुक:-अनूसचुी १० बमोिजमपा�क� ङ श�ुक लगाई शू�क असूल उपर ग�रनेछ  ।  

१४. कर छुट :- यस ऐन बमोिजम कर �तन� दा�य�व भएका �यि� वा सं�थाह�लाई तो�कए बमोिजमको कर 

छुट �दइनेछ । कर छुट स�ब�धी �यव�था अनसुचुी ११मा छ । 

१५. कर तथा श�ुक संकलन स�बि�ध काय��व�ध :- यो ऐन र अनसूुचीमा भएको �यव�थाको थप �या�या, 

व�ग�करण गर� कर तथा श�ुक संकलन स�बि�ध काय��व�ध उप महानगरकाय�पा�लकाले तोके अनसुार हनुेछ 

। 

१६.   बाधा अ�काउ फुकाउ :- यस आ�थ�क ऐन काया��वयनमा कुनै बाधा अ�काउ परे नगर 

काय�पा�लकाले �नण�य ग�र फुकाउन स�नेछ र उ� �नण�यलाई नगर सभाबाट अनमुोदन गराउन ुपन�छ । 

  



अनुसुची-१ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका‚ आ�थ�क ऐन २०७७ दफा (२) र (३) सँग स�बि�धत 

� .सं.  वग� 
उ.�स .नं.  

  

�ववरण /�थान  

  

मालपोत 

कर /��त क

�ा �. 

  

स�पि� कर /घर र 

घरले चच�को ज�गा 

��त वग��फट�. 

प�ी घर क�चीघर 

1 

क 

1 

�व�तु ्�ा�धकरणदेिख उ�रतफ�  तलुसीपरु चोक हुँदै 

दामोदर चोकपि�म बाल मि�दरस�म पूव�  न.ेबै.�ल .

स�मको स�हद माग� चोकस�म सडकदायाँवायाँ पन� 

ज�गा। 

500 1.5 0.1 

2 

�ड .के .पे�ोल प�पदेिख पूव� �ा�फक चोकस�म लमह� 

तलुसीपरु सडक दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

3 

लमह� तलुसीपरु सडक ख�डको स�हद गेट देिख 

उ�र तफ�  ने.बै.�ल.चोक स�मको सडकसँग जो�डएको 

ज�गा। 

4 

श�हद गेटदेिख दि�ण िज�ला अदालतस�मको िज�वस 

रोड दायाँवायाँपन� ज�गा। 

5 

�ा�फक चोकदेिख उ�र अ�पताल हुँदै फुस�खाल� 

�गठेपानी जाने सडकस�म 

ख 

1 

नयाँ वजार�गठेपानी जानेसडक देिख नेपाल� सेनाको 

�यारेकस�म सडक दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

450 1.25 0.1 

2 

नेपाल बै�देिख पूव� हुँदै साईमि�दर र गणेश 

मि�दरस�म सडकदायाँवायाँ पन� ज�गा। 

3 

�ड पे�ोल प�पदेिख पि�म �मलनचोक जाने .के .

चोकस�म लमह�तलुसीपरु सडक दायाँवायाँ पन� 

ज�गा। 

4 

�व�तु ्काया�लयदेिख दि�ण िश�ा काया�लय हुँदै 

�दपिशखाचोकस�म सडक दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

5 

बालमि�दरदेिख उ�रतफ�  हुँदै घोराह� पाक� को पूव� 

पि�म रउ�र नेपाल आ�म� �यारेक गेटस�म सडक 

दायाँवायाँ पन� ज�गा। 



6 

�वग��ार� एफ देिख उ�र हुँदै म�ुय बजार .एम .

चोकस�मको सडकदायाँवायाँ पन� ज�गा। 

7 

बालमि�दरदेिख पि�म �मलनचोक नयाँ वसपाक�  जाने 

सडकदायाँवायाँ पन� ज�गा। 

8 

�नमा �सनेमाहलदेिख पि�म दि�ण घोराह� लमह� 

सडकको भरतपरु सडकचोकस�म सडक दायाँवायाँ पन� 

ज�गा। 

ग 

1 

िज रोड दाङ देउखरु� िज�ला अदालतदेिख .�व.स .

दि�ण िज�ला �शासनकाया�लय हुँदै नापी 

काया�लयस�म सडक दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

350 1 0.1 

2 

नयाँ वजार टाउन �लान �े��भ�का मा�थ उ�लेख 

भएका स�पूण�सडक दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

3 

�ड पे�ोल प�पदेिख उ�र बालमि�दर स�म सडक .के .

दायाँवायाँपन� ज�गा। 

4 

नेपाल टे�लकम घोराह� शाखादेिख दि�ण तफ�  बै� 

रोडस�मको सडकदायाँवायाँ पन� ज�गा। 

5 

�ा�फक चेकपो�देिख कटुवा खोलास�मको सडक 

दायाँवायाँ पन�ज�गा। 

6 

िज�ला अदालतको दि�णतफ� को पूव� भरतपरु जो�ने 

सडक दायाँवायाँपन� ज�गा। 

7 

घोराह� बजारको था�गाउँ �भ�को प�� सडक 

दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

8 

�व चोक कटहर बटुादेिखतर मधबुन होटेल.पी .

हुँदै�पपल बोटस�मसडक दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

9 

�व. पी . चोक कटहर बटुादेिख दि�ण वन काया�लय 

जाने प�� सडकदायाँवायाँ पन� ज�गा। 

10 

�ड. .के पे�ोल प�मदेिख प�रवार �नयोजन हुँदै 

िज�लाअदालतस�म सडकदायाँवायाँ पन� ज�गा। 

11 

लमह� तलुसीपरु सडकको था� गाउँ चोकदेिख दि�ण 

काठेकोल �कुल हुँदैबन काया�लय जो�ने प�� सडक 

दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

12 
घोराह� तलुसीपरु सडकको रतनपरु चोकदेिख पूव� 



भरतपरु मैदानस�मजो�ने सडक दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

14 

महरा पे�ोल प�मदेिख उ�र पि�म अ�सरा 

होटेलस�म प�� सडकदायाँवायाँ पन� ज�गा। 

15 

�वग��ार� एफ देिख पूव� �ह�द ु�व�ा�पठ हुँदै .एम .

मधवुनहोटेल जाने र सो आसपासका �पच सडक 

दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

17 

लमह� तलुसीपरु सडकको खानेपानी बो�र�देिख उ�र 

बालमि�दर जो�नेसडक र उ�र पि�म �मलन चोक 

सडकसँग जो�ने सडक समेतको दायाँवायाँ पन� 

ज�गा। 

18 

घोराह� तलुसीपरु सडकदेिख �मलनचोक जाने सडक 

दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

19 

भरतपरु उकालोदेिख �या�पस हुँदै धारापानी जाने 

सडक ल�वारेकुलास�म सडकको दायाँवायाँ पन� 

ज�गा। 

20 

डाँगी भवन देिख दि�ण काठेकोहल �कुल हुँदै वन 

�ड�भजन जाने सडकदायाँवायाँ पन� ज�गा। 

21 

िशिशर चोकदेिख जन�ये�त �व�ामि�दर जाने सडक 

दायाँ वायाँ पन�ज�गा 

22 

िशिशर चोकदेिख गोरखा अ�पताल हदैु �मलनचोक 

स�म जाने सडकदायाँवायाँ 

घ 

1 

�मलन चोकदेिख नेपाल� सेनाको �यारेकस�म सडकको 

दायाँवायाँ पन�ज�गा। 

200 .75 0.1 

2 

नयाँ बसपाक� देिख उ�रतफ� को दवैु प�ी सडक 

दायाँवायाँ पन�ज�गा। 

3 

लमह� तलुसीपरु सडक ख�डको �मलनचोक जाने 

चोकदेिख रतनपरु चोकस�मकोसडक दायाँवायाँ पन� 

ज�गा। 

4 

�ह�द ु�व�ा�पठ �कुलदेिख पूव�तफ� का पूव� पि�म र 

उ�रदि�णका �भ�ी प�ी सडक दायाँवायाँ पन� 

ज�गा। 



5 

रतनपरु चोकदेिख भरतपरु मैदानस�म जाने सडकस�म 

जो�डएका ज�गादेिखउ�र लमह� तलुसीपरु सडकसँग 

जो�डएका ज�गादेिख दि�ण िश�ा काया�लय 

रोडदेिखपि�म चार �क�ला�भ�का �व�भ� �भ�� प�ी 

सडकका दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

6 

काठेकोल �कुलदेिख पूव� सर�वती टोलको प�ी सडक 

दायाँवायाँ पन�ज�गा। 

7 शंकरनगर टोलको प�ी सडक दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

8 

िशतल नगर टोलको प�ी सडक दायाँवायाँ पन� 

ज�गा। 

9 

िज�ला �शासन काया�लयदेिख दि�ण हुँदै �दपिशखा 

चोकस�म प�ीसडक दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

10 

नेपाल� सेनाको �यारेकदेिख फुस�खाल� प�ी सडक 

दायाँवायाँ पन�ज�गा। 

11 

लमह� तलुसीपरु सडकको रतनपरु चोकदेिख पि�म 

�र�रोड सडकदायाँवायाँ पन� ज�गा। 

12 

िश�ा काया�लय रोडको �दपिशखा चोकदेिख दि�ण 

गलु�रया पाक� स�मकोप�ी सडक दायाँवायाँ पन� 

ज�गा। 

13 

रतनपरु -�मलन चोकदेिख पूव� �वग��ार� एफएम उ�र 

िशवव�तीरोडदेिख पि�म लमह� तलुसीपरु रोड उ�र 

�मलन चोक -बालमि�दर-ब�करोडदेिख दि�ण चार 

�क�ला�भ� पन� प�ी सडक दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

14 

माथी उ�लेिखत सडकह� बाहेक घोराह� न .पा .वडा 

नं १४ र १५ का अ�यस�पूण� �पच सडकसँग 

जो�डएका ज�गाह�। 

ङ 

1 

लमह� तलुसीपरु सडकको �र� रोडदेिख पि�म न .पा .

�समानास�म सडकदायाँवायाँ पन� ज�गा। 
125 

.75 0.1 
2 

लमह� तलुसीपरु सडकका कटुवा खोलादेिख �स�ने 

खोलास�म सडकदायाँवायाँ पन� ज�गा। 
170 

3 

गलु�रया पाक� देिख पूव� भरतपरु मैदानस�मको सडक 

दायाँवायाँ पन�ज�गा। 



4 

िश�ा काया�लय रोडदेिख पूव� भरतपरु खेल मैदान 

ल�वारे कुलादेिखउ�र कटुवा खोलादेिख पि�म लमह� 

सडक तलुसीपरु सडकसँग जो�डएका ज�गादेिख 

दि�णय�त चार�क�ला �भ�का सबै �क�समका 

सडकसँग जो�डएका ज�गा। 

5 

रतनपरु भरतपरु �पच रोडदेिख श�ुमा रोडको पाठक 

चोकस�म सडकदायाँवायाँ पन� ज�गा। 

6 

रतनपरुको मा�थ�लो चोकदेिख दि�ण था� गाउँ हुँदै 

दामोदर सडकस�मसडक दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

7 

गलु�रया पाक� देिख पि�म कपासी जो�ने दामोदर 

रोडको उ�ररतनपरुको था� गाउँ जो�ने सडक जो�ने 

सडक चोकस�म सडक दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

8 

नेपाल� सेनाको �यारेकदेिख पि�म सेवा खोला हुँदै 

बा�कुनेतालस�मको प�ी सडक दायाँवायाँ पन� 

ज�गा। 

9 

रा�� उप��ीय अ�पताल पूव� �यूठान जाने सडकको 

अ�वापरुज�गा �वकास आयोजनाको �समानस�म र 

अि�वके�र� मि�दरस�मको सडक दायाँवायाँपन� 

ज�गा। 

175 

10 

रतनपरु चोकदेिख भरतपरु मैदानस�म जाने सडकस�म 

जो�डएका ज�गादेिखउ�र लमह� तलुसीपरु सडकसँग 

जो�डएका ज�गादेिख दि�ण रतनपरुदेिख 

पूव�िश�ाकाया�लय रोडदेिख पि�म�तर 

चार�क�ला�भ�का �व�भ� �भ�� क�ची �ा�भल 

सडकका दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

च 

1 

चमै सोतादेिख रझेना म�सना जाने प�ी सडकका 

दायाँवायाँ पन�ज�गा। 

150 .75 0.1 

2 

नेपाल� सेनाको �यारेकदेिख ढोरे�न पा�न �ांक�स�म 

जाने क�ची सडकदायाँवायाँ पन� ज�गा। 

3 

रतनपरुदेिख भरतपरु मैदानस�म जाने सडकसँग 

जो�डएका ज�गादेिख दि�णदामोदर सडक कपासी 

गलु�रया हुँदै भरतपरु मैदानदेिख उ�र भरतपरु 

मैदानदेिख पि�मचार �क�ला�भ� बाँक� सबै �भ�ी 

सडक दायाँवायाँ पन� ज�गा। 



4 

मा�थ �व�भ� वग�मा उ�लेख भएका बाहेक शहर� 

�े��भ� पन�स�पूण� सडकसँग जो�डएका ज�गा। 

5 

अ�बापरु ज�गा �वकास आयोजना�भ� पन� स�पूण� 

सडकका दायाँवायाँजो�डएका ज�गाह�। 

6 

बसपाक� देिख पि�म बडहरा चोकस�म सडकका 

दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

7 

ल�वारे कुलोदेिख दि�ण धारापानी जाने सडकको 

कजा��हदामोदर रोडस�म सडक दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

8 

कटुवा खोलादेिख पि�म �यूठान सडक कटुवा खोला 

पलुदेिख दि�ण�ा�फक चोक -कटुवा खोला लमह�-

घोराह� सडकसँग जो�डएका ज�गादेिख पूव� 

उ�र�भ�का क�ची र �भ�ी सडकको दायाँवायाँ पन� 

ज�गा। 

9 

गलुर�या पाक� देिख पूव� भरतपरु मैदान नेपाल� सेना 

�या�पस�मको�पच सडकसँग जो�डएको ज�गा 

छ 

1 

रझेना मा .�व .हुँदै उ�र अि�वके�र� मि�दरस�म र 

चमै सोतादेिखरझेना म�सना सडक अ�तग�त कटुवा 

खोलास�म क�ची सडक दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

140 .75 0.1 

2 

मा�थ उ�लेख ग�रएका �े�बाहेक सा�वक �हर�ार 

वडा नं .८क र ८खमा पन� स�पूण� �भ�ी सडक 

दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

3 

सेवार बडहरा चोकदेिख हापूरतफ�  जाने नगरपा�लका 

�समाना स�मका सडककादायाँवायाँ पन� ज�गा। 

4 

गलु�रया पाक� देिख पूव� भरपरु मैदानदेिख दि�ण 

धारापानी जानेसडकदेिख पि�म गलु�रया मदन भ�डार� 

मेमो�रयल �कुलदेिख पूव� गैरागाउँ जो�नेसडकदेिख 

उ�रका स�पूण� �भ�ी सडकका दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

5 

पनौरा दामोदर रोडदेिख दि�ण धारापानी जाने 

सडकको नगरपा�लका�समानास�म पन� सडक 

दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

6 

सरा� सौ�डयार दामोदर सडक र सरा� ज�गा �वकास 

�र� रोडमा पन�ज�गा। 

7 
कपासी रावतगाउँ सडकको कपासीदेिख नस�र�स�मको 



सडक दायाँवायाँ पन�ज�गा। 

8 

कपासीदेिख पूव� रतनपरु था� गाउँ जो�ने सडकदेिख 

पि�म दामोदरसडक दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

9 

नयाँ बजारदेिख फुस�खाल� �पपखाल� हुँदै �गठेपानीस�म 

सडकदायाँवायाँ पन� ज�गा। 

10 

मा�थ उ�लेिखत सडकह� बाहेक घोराह� न .पा .वडा 

नं . १३, १६, १७र १८का स�पूण� प�ी सडकसँग 

जो�डएका ज�गा।मा�थ उ��िखत वग� वाहेक 

11 

सा�वक हर�ार ९क, ९ख र ९ग मा पन� स�पूण� �भ�ी 

प�ी सडकसँगजो�डएका ज�गा। 

ज 

1 

मा�थ उ�लेख भउका बाहेक सा�वक सेवा वडा नं .

३,४क सा�वक हर�ार वडा नं.१क, ६क र ९क मा 

पन� �व�भ� �क�समकास�पूण� �भ� सडकसँग जो�डएका 

सडक दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

125 .75 0.1 

2 

घोराह� न .पा .�े��भ� �न� सा�वक रावतगाउँ ३क, 

३ख र ३ग मापन� �व�भ� �भ�ी सडकसँग जो�डएका 

ज�गा। 

3 

कपासी रावतगाउँ सडकको नस�र�देिख रावतगाउँ 

स�मको सडक र सानोअ�बापरु रावतगाउँ सडकसँग 

जो�डएको ज�गा। 

4 

गलु�रया सडकभ�दा दि�ण घोराह� 8 ग मा पन� 

स�पूण� �भ�ी सडककादायाँवायाँ पन� ज�गा। 

5 

रतनपरु चोक हुँदै �मलन चोक जाने बाटोदेिख पि�म 

िझगौरा कुलोदेिखपूव� िझगौरा गाउँ हुँदै अपा� संघ 

जाने बाटोदेिख उ�र नयाँ बसपाक� देिखदि�ण य�त 

चार �क�ला�भ�का स�पूण� �भ�ी सडकका दायाँवायाँ 

पन� ज�गा। 

6 

घोराह� 7क मा पन� �भ�ी सडकका दायाँवायाँ पन� 

ज�गा। 

झ 

1 

माथी क, ख, ग, घ, ङ, च, छ र ज वग�मा उ�लेख 

ग�रएका सडक�े�बाहेक बाँक� क�ची /��ता�वत 

सडकसँग जो�डएका ज�गा। 

110 .75 0.1 



2 

लमह� तलुसीपरु रोडदेिख उ�र रतनपरु �मलन चोक 

हुँदै आ�म� �यारेकजाने सडकदेिख पूव�, चमै सोतादेिख 

पि�म आ�म� �यारेकदेिख दि�ण य�त 

चार�क�ला�भ�को कुनै प�न बाटोसँग नजो�डएको �भ�ी 

ज�गा। 

80 .75 0.1 

3 

लमह� तलसीपरु सडकदेिख दि�ण र पू�व� रतनपरु 

भरतपरु सडकदेिखउ�र, ल�वारे कुलोदेिख उ�र 

पि�म य�त चार �क�ला�भ�का सडकसँग 

नजो�डएकाज�गा र सा�वक वडा नं. १० र ११का 

खे�तयो�य ज�गा। 

70 .75 0.1 

4 

मा�थक, ख, ग, घ, ङ, च, छ र ज बग�मा उ�लेख भएका 

सडक �े� बाहेक बाँक� �े�काघोराह� न .पा .को 

वडा नं . १४ र १५बाहेकका सबै वडाका सडकसँग 

नजो�डएका ज�गा-क  .सा�वक ह�र�ार ८क घोराह� 

८ग, ९क, ७कर ७ख कुनै प�न सडकसँग नजो�डएका 

खेतीयो�य ज�गा। 

60 .75 0.1 

5 

ख.सा�वक ह�र�ार वडा नं .१क, ६क, ७, ८ख, ९क, 

९ख सा�वक रावतगाउँ वडा नं .३क, ३ख, ३ग र 

सा�वक सेवार वडा नं .३,४क मा पन�कुनै प�न 

सडकसँग नजो�डएको ज�गा। 

50 

.75 0.1 

6 

ग.१४ र १५बाहैक कुनै प�न सडकसँग नजो�डएका 

खेती यो�य ज�गा तराई। 
40 

7 घ.न .पा .�भ�का पहाडी ख�तयो�य ज�गा।  15 

8 खरवार� 10 

2 

सा�व

क 

नाराय

णपरु, 

�ढकपु

र, 

हापरु 

1 

लमह� तलुसीपरु सडक ख�डको खैरा चोकदेखस सौ�ड 

कुलास�म चोकस�मकोसडकदायाँवायाँ पन� ज�गा। 
200 

.75 0.1 
2 

लमह�तलुसीपरु सडक ख�डकोहापरु खोलोदेिखखैरा 

चोकस�म र सौ�ड कुलादेिख गज� खोलास�म सडक 

दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

125 

3 

सा�वक ��परु न .पा .�े� �भ�का स�पूण� �भ�ी प�ी 

सडकसँगजो�डएको ज�गा। 
90 

4 साना सहर� �े��भ� सडक दायाँवायाँ पन� ज�गा। 60 

5 
 -नगरपा�लका �े��भ�१२ �म  .को क�ची सडकसँग 

जो�डएको ज�गा। 
50 0.5 0.1 



 -दि�ण अ�ाई - उ�र अ�ाई हुँदै �स�वानीस�म 

  -सौर�कला उ�र अ�ाई �स�वानी हुँदैठाट�गाउँ 

स .ख.।  

  -सौर�कुला बेलवुा स .ख.।  

 -झारबैरा चोक झारबैरा बडहरा धैरेनी हुँदैसनुडवर� 

स�मको स .ख.।  

बधौरा चोक बझुौरा स�म स .ख.।  

 -प�थरके�टया वनगाउँ बटु�नया मपा� डाँडाहुँदै कटक� 

ववइ स�म स .ख.।  

  - मपा� डाँडा द�ु�ा जगवुा लास .ख.।  

  - इ .�.का .नारायणपरु चारव�गया बासवार� खैर� अवल 

डाँडा हुँदै �टकर� नारेवांग स .ख.।  

 - नारायणपरु था� गाउँ हुँदै बनगाउँस�मस .ख.।  

  - डो�ेना चोक डो�ेना पस�नी स .ख.।  

 - खैरा चोक द�ुवचौर अ�पर� हुँदै कोठर�स .ख.।  

  - खैरा चोक द�ुवचौर बकुलाह� �ढकपरु हुँदैमछाइ 

स .ख.।  

वकुलाह� खैरा चोक देिख �ढकपरुहुँदै चैनपरु मछाइ 

स .ख.।  

चैनपरु हदैु एकलध�वा भगवुार स .ख.।  

6 सबै�कारको �ा�भल सडकसँग जो�डएको ज�गा। 40 

0.25 0.1 

7 सबै �कारको क�ची सडकसँग जो�डएको ज�गा। 30 

8 पहाडी �े� क�ची सडकसँग जो�डएको ज�गा। 25 

9 तराईखेतीयो�य ज�गा। 25 

10 पहाड खेतीयो�य ज�गा। 15 

12 खरवार� पाखो ज�गा। 10 

3 
सा�व

क 

ल�मी 1 

�स�ने खोलादेिख पूव� कुइरेपानीस�म लमह� तलुसीपरु 

सडकसँग जो�डएकोज�गा। 

100 0.25 0.1 



परु 

हाल 

वडा 

नं .३ 

र ४ 

2 

सा�वक भैसकुमा� हाल ल�मीपरु, कुइरेपानी देिख अजु�न 

खोला लमह�, तलुसीपरु सडकको पूव� पि�म सडकको 

दायाँवायाँ पन� ज�गा। 

90 

3 

�व .पी .माग�को �स�ने खोला देिख पूव� बा�लम खोला 

�पच सडकस�मका र�भ�ी �पच सडक दायाँवायाँ पन� 

ज�गा। 

80 

4 सबै �कारको �ा�भल सडकसँग जो�डएको ज�गा। 40 

0.25 0.1 

5 सबै �कारको क�ची सडकसँग जो�डएको ज�गा। 30 

6 पहाडी �े� क�ची सडकसँग जो�डएको ज�गा। 25 

7 तराईखेतीयो�य ज�गा। 25 

8 पहाड खेतीयो�य ज�गा। 15 

10 खरवार� र पाखो ज�गा। 10 

4 

सा�व

क 

रामपरु 

हाल 

वडा 

न . 

१ र 

२ 

1 चरेु खेलादेिख �समलतारा स�म सडक ख�ड प�ी 80 

0.25 0.1 

2 

बा�लम खोलादेिख चरेु खोलास�म �व .पी .माग�सँग 

सटेका ज�गा 
60 

3 सबै �कारको �ा�भल सडकसँग जो�डएको ज�गा। 40 

4 

सबै �कारको क�ची सडकसँग जो�डएको ज�गा तराइ 

। 
35 

5 पहाडी �े� क�ची सडकसँग जो�डएको ज�गा। 30 

6 तराईखेतीयो�य ज�गा। 25 

7 पहाड खेतीयो�य ज�गा। 15 

8 खरवार� र पाखो ज�गा। 10 

5 

सा�व

क 

सौडी

यार 

हाल 

वडा 

न .६ 

र ७ 

1 प�ी सडकसँग जो�डएको ज�गा। 75 

0.25 0.1 

2 

पूव� पि�म दामोदर कु�हरे पानी सरा� सडकसँग 

जो�डएको ज�गा । 
60 

3 सरा�धना� �ावेल सडक दायाँवायाँ पन�ज�गा। 50 

4 सबै �कारका �ा�भल सडकसँग जो�डएको ज�गा। 35 

5 सबै �कारका क�ची सडकसँग जो�डएको ज�गा। 30 

6 खेतीयो�य। 25 



 

  

6 

सा�व

क 

सैघा 

1 �पच सडक 50 

0.25 0.1 
2 सबै�क�समको सडक बाटासँग जो�डएको ज�गा। 30 

3 खेतीयो�य ज�गा। 15 

4 खरबार�र पाखो ज�गा। 10 

7 

सा�व

क 

धना� 

1 सौ�डयार दलिजतपरु सडक �पच सडक 50 

0.25 0.1 

2 

सौ�डयार दलिजतपरु सडक र पूव� पि�म दामोदर 

सडक दायाँवायाँ पन�ज�गा। 
40 

3 सबै�ाभेल सडकसँग जो�डएको ज�गा। 35 

4 सबैक�चीसडकसँग जो�डएको ज�गा। 30 

5 खेतीयो�यज�गा। 25 
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  ११.६ �यनुतम १५०० 

१२   सेवा उ�ोग   

  १२.१ अफसेट �से ७००० 

  १२.२ लेटर �से २००० 

  १२.३ 

परामश� सेवा‚ िज�नङ तथा ब�ल�‚ �यवसाय‚ साव�वज�नक प�रवहन �यवसाय‚ फोटो�ाफ�‚ 

�योगशाला‚ हवाइ सेवा‚ िशत भ�डार आद� उ�ोग �यवसायमा ६००० 

  १२.४ ि��न ���ट ७०० 

१३   स�ार ���ट   

  १३.१ �निज �े�का टे�लफोन‚�या�स सेवा‚ फोटोकपी‚ मोबाइल फोन १५०० 

  १३.२ कु�रयर सेवा २००० 

  १३.३ २००० वाट स�मका एफ.एम. रे�डयो सेवामा १२००० 

  १३.४ १५०० वाट स�मका एफ.एम. रे�डयो सेवामा ११००० 

  १३.५ १००० वाट स�मका एफ.एम. रे�डयो सेवामा ६८०० 

  १३.६ ५०० वाट स�मका एफ.एम. रे�डयो सेवामा ४५०० 

  १३.७ केवल �ट�भ‚ �डसहोम �ट�भ/इ�टरनेट सेवा ५००० 

  १३.८ साइवर �याफे १५०० 

  १३.९ प�प��का अनलाइन १००० 

१४   �वि�य सेवा   

  १ 

नेपाल सरकारका पूण� �वा�म�वमा रहेको बाहेक आ�थ�क कारोबार गन� वािण�य ब�क/�वि�य 

सं�था   

  १४.१ क �ेणीका ब�क २५००० 

  १४.२ ख �ेणीका ब�क १३००० 

  १४.३ ग �ेणीका ब�क १०००० 

  १४.४ घ �ेणीका ब�क ९००० 

  १४.५ आ�थ�क कारोबार समेत गन� �वि�य क�पनीको म�ुय काया�लय १०००० 

  १४.६ �वि�य क�पनी शाखा काया�लय ४००० 



  १४.७ �बमा क�पनी ९००० 

  १४.८ �वदेशी म�ुा सटह� ३००० 

  १४.९ �धतोप� कारोबार ३००० 

  १४.१० सहकार� ब�क‚ बचत तथा ऋण सहकार� सं�था २००० 

१५   �वा��य   

    अ�पताल   

  १५.१ १०० शैया भ�दा मा�थ ��त बेड थप � १००० २५००० 

  १५.२ १०० शैयास�म भएको २५००० 

  १५.३ ५० शैयास�म भएको १५००० 

  १५.४ २५ शैयास�म भएको १२००० 

  १५.५ १५ शैयास�म भएको १०००० 

  १५.६ पो�लि�ल�नक 
१०००० 

  १५.७ न�स�ङ होम 
१०००० 

  १५.८ आखँा/दाँत अ�पताल ५००० 

  १५.९ आखँा/दाँत ि�क�नक 
५००० 

  १५.१0 ि�क�नक तथा �याब 
५००० 

  १५.११ च�मा बनाउने पसल २५०० 

  १५.१२ औष�ध �यवसाय �डलर ६००० 

  १५.१३ औष�ध �यवसाय ख�ुा ३००० 

 

१५.१४ सिज�कल �यवसाय ३००० 

१६   कृ�ष ‚ पशपु�छ� तथा वन   

  १६.१ पश ुअ�पताल १२००० 

  १६.२ ए�ो से�टर �डलर ६००० 

  १६.३ ए�ो से�टर ख�ुा ३००० 

१७   िश�ा सेवा �नजी ��ेका �कुल‚ �या�पस‚ �व� �व�ालय   

  १७.१ म�टे�र� ८००० 

  १७.२ आधारभतु १०००० 

  १७.३ मा�य�मक २०००० 

  १७.४ �या�पस २५००० 



  १७.५ अनसु�धान के�� ३२०० 

  १७.६ हो�टेल ८००० 

  १७.७ ता�लम/कोिचङ के�� ५००० 

  १७.८ टाइ�पङ‚ क��यटुर तथा भाषा �िश�ण ३००० 

  १७.९ अ�तरा��य गैर सरकार� सं�था ५००० 

  17.10 लोक सेवा र अ�य सेवा तयार� क�ा स�ालनमा ५००० 

  17.11 क��यटुर इि��ट�यटु ३००० 

  17.12 अ�य ता�लम के�� ४००० 

१८   मम�त स�भार सेवा   

  १८.१ हेभी इि�वमे�ट बस‚ �क मम�त कारखाना ४००० 

  १८.२ ह�का इि�वमे�ट कार‚ मोटरसाइकल‚ टे�पो मम�त कारखाना ३५०० 

 

१८.३ सवार� साधन इलेि��कल वाय�रङ ३५०० 

  १८.४ साइकल मम�त १५०० 

  १८.५ रे�डयो‚ �ट�भ‚ घडी‚ �सेर कुकर‚ �हटर‚ टे�लफोन सेट‚ �व�तु साम�ी मम�त के�� । १५०० 

  १८.६ टायर �रसो�लङ/मम�त ३००० 

  १८.७ �याँस वि�डङ १५०० 

  १८.८ गाडी धलुाई �यवसाय २००० 

१९   अ�य सेवा   

  १९.१ वैदेिशक रोजगार सेवा १५००० 

  १९.२ �वदेशी रोजगार सेवा १५०० 
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  १९.५ �य�ुट पाल�र‚ केश �ृगार‚ �ाइ ि�लनस�‚ फोटो �टु�डयो‚ �सलाई आ�द २००० 

  १९.६ �सलाइ (स�ुटङ‚ स�टङ �िश�ण समेत) २००० 

  १९.७ ब�ुटक से�टर १५०० 

  १९.८ कलर�याब ३००० 

  १९.९ क�मे�टक सामान थोक �ब�ेता २५०० 

  19.10 क�मे�टक सामान ख�ुा �ब�ेता १००० 

  19.11 साइनबोड� बनाउने पेि�टङ सेवा १००० 

  19.12 �डिजटल �यानर हाउस १५०० 



  19.13 राँगा‚ बंगरु‚ खसी बोका‚ कुखरुा‚ माछा मास ु�ब�ेता १२०० 

  19.14 फुल र �व�वा �ब�ेता/नस�र� १२०० 

  19.15 पलु हाउस १००० 

  19.16 खोटो �यवसायी १२०० 

  19.17 खोटो �यवसायी �ाकृ�तक �ोत उपभोग श�ुक (थप) ६००० 

  19.18 �ससा �लाइउड �ब�ेता २००० 

  19.19 भाँडाकुडा �ब�ेता १५०० 

  19.20 ि�टल‚ काठ फ�न�चर �ब�ेता २००० 

  19.21 खेलौना‚ उपहार (�ग�ट) �ब�ेता १५०० 

  19.22 �डिजटल/ केबलु नेटव�क� ङ १०००० 

२०   अ�य  �यवसाय   

  २०.१ पाक� ‚ �पक�नक �पट २००० 

  २०.२ �या�सनो २००० 

  २०.३ टुर अपरेटर २००० 

  २०.४ मसाज पाल�र २५०० 

२१   अ�थायी  हाट बजार वा घ�ुती पसलः (पटके �यवसाय कर) १००० 

  २१.१ घ�ुती (मोबाइल) पसल‚ ख�ुचा समेतमा ��त�दन १५ 

  २१.२ चौपाया ��तगोटा (गाई‚ भैसी‚ रांगा‚ गो�‚ पाडा‚ बा�छा बा�छ�) १५ 

  २१.३ हाँस कुखरुा आद�मा १५ 

  2१.4 सागस�जी र फलफुल पसल ��त�दन १५ 

  2१.5 सैलनु �यवसायमा सफाई ५०० 

२२   कृ�ष फम�   

  २२.१ भैसी फम� २० जीउस�म १५०० 

  २२.२ भैसी फम� २० जीउभ�दा मा�थ २५०० 

  २२.३ गाई फम� २० जीउस�म १००० 

  22.4 गाई फम� २० जीउभ�दा मा�थ १५०० 

  22.5 बा�ा फम� २० जीउस�म १५०० 

  22.6 बा�ा फम� २० जीउभ�दा मा�थ २५०० 

  22.7 बंगरु फम� २० जीउस�म १५०० 

  22.8 बंगरु फम� २० जीउभ�दा भा�थ २५०० 



  22.9 ५०० स�म कुखरुा रा� ेफम� १२०० 

  22.10 ५०० भ�दा मा�थ कुखरुा रा� ेफम� २००० 

  22.11 ५ क�ास�मको माछा पोखर� फम� भएकोमा १००० 

  22.12 १० क�ास�मको माछा पोखर� फम� भएकोमा २००० 

  22.13 १० क�ा भ�दा बढ� ��ेफल भएको माछा पोखर�  २५०० 

  22.14 १० घारस�म माहरु� पालन गन� फम� भएकोमा ५०० 

  22.15 २० घारस�म माहरु� पालन गन� फम� भएकोमा १००० 

  22.16 २१ घार भ�दा बढ� माहरु�  फम� रा�लेाई १२०० 

  22.17 बा�हरबाट माहरु� चरणको ला�ग �याउदा एकम�ु ५००० 

  22.18 �ाचर� उ�ोग ५००० 

  22.19 कुखरुाको दाना उ�पादन गन� उ�ोग २५०० 

  22.20 फलफुल/जसु �यवसायी �डलर २००० 

  22.21 फलफुल/जसु �यवसायी ख�ुा १००० 

  22.22 फलफुल �ब�ेता ठेला ४५० 

२३   अ�य   

  २३.१ प�ुतक तथा �टेशनर� थोक �ब�ेता २००० 

  २३.२ प�ुतक तथा �टेशनर� ख�ुा �ब�ेता १२०० 

  २३.३ मोबाइल �ब�ेता �डलर ३६०० 

  २३.४ मोबाइल �ब�ेता ख�ुा २००० 

  २३.५ मोबाइल मम�त १३०० 

  २३.६ सोलार �यानल तथा �या�� पसल ३००० 

  २३.७ क��यटुर �ब�� तथा मम�त के�� ३००० 

  २३.८ डा�सबार‚ नाइट �लब दोहोर� साँझ ७००० 

  २३.९ घोराह�  �समे�ट उ�ोग �यवसाय कर ५० केजी ��त बोरा � १.३०को दरले एकम�ु 
 

  २३.१० �या�नयर(तयार� �लाइउड) �यवसाय कर ��त �पस �. ०.०५ले एकम�ु 
 

  23.11 
�डि�टलर� उ�ोग �यवसाय कर ५००००० 

  23.12 खानेपानी �फ�टङस साम�ी �नमा�ण उ�ोग १००००० 

  23.13 कोइलाको �यवसाय कर ��त केजी �. ०.०५ले एकम�ु ०.०५ 

  23.14 �समे�ट �लकइ�ा‚ टायल‚ उ�ोग �यवसाय कर १०००० 

  23.15 इ�ा उ�ोग �यवसाय कर ��त गोटा  �. ०.०१ले एकम�ु 
 

  23.16 अि�सजन उ�ोग २०००० 

२४   पाइप ए�ड पोल उ�ोग �यवसाय कर   



  २४.१ �हमपाइप २५ डाय स�म ��त गोटा १० 

  २४.२ �हमपाइप २५ डाय भ�दा मा�थ ��त गोटा १५ 

  २४.३ �व�तु पोल ��त गोटा १० 

मा�थको व�ग�करणमा समावेश नभएका सेवा‚ �यवसायको कारोवार र �तर हेर� वा�ष�क � २००० दे�ख � १००००।- स�म कर 

अनुसुची ४  ज�डबुट�‚ कवाडी र िजवज�तुको छाला‚ हाड‚ �सङ �वाख कर 

घोराह� उपमहानगरपा�लका‚ आ�थ�क ऐन २०७७ दफा (६) सँग स�बि�धत 

�.सं. व�तहु�को �ववरण कर श�ुक 

१ ऊन, ��त केजी �.१० 

२ खोटो ��त केजी �.५० 

३ ज�डबटु� ��त केजी �. १ 

४ बनकस ��त टे�टर �. १०० 

५ कवाडी माल   

  १. खाल� �स सी �वयर ��तगोटा � ०.१५ 

  २. खाल� �स �स म�दरा ��तगोटा � ०.१० 

  ३. �ला��क बोतल‚ भाडाकुडा‚ परुाना जतुा च�पल‚ �यालन‚ ज�क� न आद� । ��त केजी � ०.५० 

  ४. खाल� बोरा �ला��क जटु ��तगोटा � ०.२० 

  ५. तेलको �टन ��तगोटा � १ 

  ६. उनको टु�ा‚ गाम��ट कपडाका टु�ा  ��तगोटा � ०.७५ 

  ७. जलेको मो�वल ��त �लटर � १ 

  ८. काप�टका टु�ा ��त केिज � १ 

  ९. टायर �ुव ��त केिज � १ 

  १०. परुानो �ाम‚ परुानो �टन ��त केिज � ०.५० 

  ११. परुानो कागज‚काटु�न समेत ��त केिज � ०.५० 

  १२. फलामका टु�ाह� ��त केिज � १ 

  १३. अ�य धात ु�पतल तामा  ��त केिज � ३ 

  १४. थो��एका मेिशनर� औजार ��त केिज � २ 

  १५. पो�ल�थन पाइपका टु�ा ��त केिज � १ 

  १६. िशसाका टु�ा धलुो ��त केिज � ०.१५ 

  १७. काँचको टु�ा धलुो ��त केिज � ०.२५ 



 

१८. परुानो �स�भर आ�मो�नयम  ��त केजी � १ 

 

१९. परुानो �या�� ��तकेजी � १ 

  मतृ वा मा�रएका जीवज�त ु   

१ हाड ��त केिज � १ 

२ �सङ‚ खरु‚ �वाख ��त केिज � २ 

३ छाला ठूलो ��तगोटा � ३० 

४ छाला सानो ��तगोटा � १५ 

अनुसुची ५ सवार� साधन कर 

घोराह� उपमहानगरपा�लका‚ आ�थ�क ऐन २०७७ दफा (७) सँग स�बि�धत 

१ सवार� दता� तथा वा�ष�क सवार� कर रकम �. 

१.१ अटो �र�सा ७५० 

१.२ अटो �र�सा नामसार� ५०० 

१.३ अटो �र�सा  �माणप� ��त�ल�प �लंदा २५० 

अनुसुची ६ �व�ापन कर 

घोराह� उपमहानगरपा�लका‚ आ�थ�क ऐन २०७७ दफा (८) सँग स�बि�धत 

�.सं. �व�ापनको �ववरण कर रकम � 

क सोलार ज�डतमा   

१ सोला ज�डतमा �व�ापन कर ��त ब. �फ २०० 

ख अ�यमा   

२ �व�ापन सामा�ी २५ ब.�फ.स�म 1300 

३ �व�ापन सामा�ी २५ ब.�फ.भ�दा मा�थ ��त व.�फ. थप 55 

४ साना �क�समका �चारका बोड�ह� ४ व.�फ. स�म 450 

५ �यानर साव�ज�नक �थानमा ��त�मटर ७ �दनस�मको ला�ग ९ 

६ �यानर साव�ज�नक �थानमा ��त�मटर १२ �दनस�मको ला�ग 7 

७ १ �मटर १ व.�फ. स�मको �व�ापनलाई १ म�हनास�मको 2 

८ दफा ६ भ�दा बढ� समयका ला�ग �व�ापन रा� ुपरेमा ३ 

९ �व�तु पोलमा पेि�टङ गन�लाई ��त वग��मटर ��त पोलमा 22 

 
 



अनुसुची ७ मनोर�जन कर 

घोराह� उपमहानगरपा�लका‚ आ�थ�क ऐन २०७७ दफा (९) सँग स�बि�धत 

�.सं. कर वा�ष�क दरह� 

१ �सनेमा हलमा �ब�� �टकटको ५ ��तशत 

२ 
सक� स नौटंक� रमाइलो मेला जाद ुचटक आ�दमा देखाए 

बापत �ब�� �टकटमा 
५ ��तशत 

अनुसुची ८ बहाल �बटौल� कर 

घोराह� उपमहानगरपा�लका‚ आ�थ�क ऐन २०७७ दफा (१०) सँग स�बि�धत 

 

�.सं. �ववरण दरह� 

१ दफा ९ बमोिजमको घरमा मा�सक ��त फुट �.२ 

२ दफा ९ बमोिजमको ज�गामा ��त क�ा � २०० 

३ आफुले �नमा�ण, रेखदेख वा संचालन गरेका  हाट बजार वा पसलमा मा�सक ��त वग� फुट � ५ 

अनुसुची ९ महशुल सेवा शु�क द�तुर 

घोराह� उपमहानगरपा�लका‚ आ�थ�क ऐन २०७७ दफा (११) सँग स�बि�धत 

�स.नं. �ववरण 
२०७७/०७८ श�ुक र महशलुको 

दररेट 

१ �नवेदन �सफा�रस तफ�    

१.१ साधारण �सफा�रस 100 

१.२ �टकट वापत/�नवेदन द�तरु 10 

१.३ आय�ोत �सफा�रस �वदेशी 500 

१.४ पा�रवा�रक लगत �सफा�रस 200 

१.५ नाग�रकता �सफा�रस 150 

१.६ नाग�रकता ��त�लपी �सफा�रस 200 

१.७ सज��मन स�हत �सफा�रस 300 

१.८ पे�सन �सफा�रस �वदेशी 300 

१.९ पे�सन �सफा�रस भारतीय 700 



१.१० पे�सन �सफा�रस ते�ो मलुकु 1000 

१.११ पे�सन नामसार� �वदेशी 300 

१.१२ पे�सन नामसार� भारतीय 700 

१.१३ पे�सन नामसार� ते�ो मलुकु 1000 

१.१४ कर ि�लरे�स �सफा�रस �वदेशी �योजन 250 

१.१५ बसाई सराई गर� आउनलेाई सेवा श�ुक वाफत 500 

२ फाराम �ब��   

२.१ न�सा पास फाराम 500 

२.२ पेशा �यवसाय �माणप� 100 

२.३ स�प�ीकर र �े�ता कायम फाराम �नश�ुक 

२.४ अ�य फाराम 70.00 

३ बकस प� �सफा�रस (हालैको)   

३.१ तीन प�ुता �भ� सहर� �े� �भ� 2100 

३.२ तीन प�ुता�भ� �ा�मण �े� �भ� 1450 

३.३ तीन प�ुता बा�हर सहर� �े� �भ� 2600 

३.४ तीन प�ुता बा�हर �ा�मण ��े �भ� 1600 

४ बकस प� �सफा�रस (शेष प�छको)   

४.१ तीन प�ुता �भ� 1600 

४.२ तीन प�ुता बा�हर 1700 

५ अ�य �सफा�रस   

५.१ ज�गा नामसार� �सफा�रस सहर� �े� 350 

५.२ ज�गा नामसार� �सफा�रस �ा�मण �े� 250 

५.३ ज�गाधनी �माण पजुा�/मोठ �े�तामा फोटो टाँस 150 

५.४ ज�गाधनी �माण पजुा�को ��त�ल�प �सफा�रस 150 

५.५ नाता �मािणत अ�य �योजन सज��मन स�हत 450 

५.६ अ�थायी बसोबास �सफा�रस 750 

५.७ �थायी बसोबास �सफा�रस �वदेशी 500 



५.८ सा�वकको गा�वस/नपालाई हालको घोराह� उ.म.न.पा. �नश�ुक 

५.९ फरक फरक नाम एउटै भ�े �सफा�रस 250 

५.१० आ�दवासी  जनजा�त द�लत �मािणत �सफा�रस 250 

५.११ नाबालक नाबा�लका �सफा�रस 250 

५.१२ खानेपानी/�व�तु/टे�लफोन नयाँ जडान �सफा�रस 150 

५.१३ अं�गकृत नाग�रकता �सफा�रस 1500 

६ वैदेिशक �योजन तफ� का �सफा�रसह�   

६.१ ज�म�म�त �मािणत 1500 

६.२ �ववा�हत/अ�ववा�हत �मािणत 1500 

६.३ ठेगाना �मािणत 1500 

६.४ चा�र��क �मािणत 1500 

६.५ �थायी बसोबास �सफा�रस 1500 

६.६ नाम फरक वैदेिशक �योजन 1500 

६.७ 
सा�वकको गा�वस/नपा/वडालाई हालको घोराह� उ.म.न.पा. 

�वदेशी �योजन 
�नश�ुक 

६.८ ठेगाना �मािणत �वदेशी �योजन 1500 

६.९ आय�ोत �सफा�रस �वदेशी �योजन 2500 

६.१० कर ि�लरे�स �सफा�रस �वदेशी �योजन 500 

६.११ �य वाहेकका अ�य �वदेशी �योजन �सफा�रसह� 700 

७ नामसार� �सफा�रस तफ�    

७.१ खानेपानी/�व�तु/टे�लफोन नामसार� �सफा�रस 700 

७.२ घर न�सा नामसार� सहर� �े� 1500 

७.३ घर न�सा नामसार� �ा�मण �े� 1000 

७.४ घर �नमा�ण इजाजत नामसार�  300 

७.५ अटो�र�सा ई�र�सा दता� नामसार� 750 

७.६ पेशा �यवसाय नामसार� 400 

७.७ उ�ोग ठाउँसार� 2000 



७.८ उ�ोग नामसार� 2500 

७.९ 
आ�त�रक राज� काया�लय वा घरेल ु�यवसाय दता� र लगत क�ा 

�सफा�रस 
900 

७.१० �मलाप� द�तरु दवैुथर�बाट 500 

७.११ रकम असलु� �वगोको ��त सयकडा 20 

७.१२ स�प�ीकर नगद� र�सदको ��त�ल�प �दँदा 110 

७ मो�ह लगत क�ा �सफा�रस   

८.१ मो�ह लगत क�ा ५ क�ास�म 700 

८.२ मो�ह लगत क�ा ६ क�ा देिख १० क�ास�म 1000 

८.३ मो�ह लगत क�ा ११ क�ा देिख १५ क�ास�म 1100 

८.४ मो�ह लगत क�ा १६ क�ा देिख १ �बगाहास�म 1500 

८.५ मो�ह लगत क�ा १ �वघाहा १ क�ा देिख ५ �बगाहास�म 2000 

८.६ मो�ह लगत क�ा ५ �वघाहा १ क�ा देिख १० �बगाहास�म 2500 

८.७ 
मो�ह लगत क�ा १० �वघाहा १ क�ा देिख मा�थ ज�तसकैु 

भएप�न 
4000 

८.८ मोह� नामसार� 700 

८ अपतुाल� �सफा�रस   

९.१ तीनप�ुता वाहेक अपतुाल� �सफा�रस 7000 

९.१ तीनप�ुता �भ� अपतुाल� �सफा�रस 5000 

१० म�दरा �डलर �सफा�रस तफ�    

१०.१ म�दरा �डलरको इजाजत �सफा�रसमा 2500 

१०.२ अ�य �डलरको इजाजत �सफा�रसमा 2000 

११ घर कायम �सफा�रस   

११.१ प�ी घर ��त वग��फट 2.50 

११.२ प�ी घर स�प� �सफा�रस 700 

११.३ क�ची घर स�प� �सफा�रस 300 

११.४ �ख कटान �सफा�रस 700 

१२ साव�ज�नक स�ुवधा उपभोग सेवा श�ुक   



१२.१ रांगा काटने र मास ु�ब�� गन�सँग ��तगोटा 50 

१२.२ खसी‚ बोका‚ बा�ी‚ भेडा काटने र मास ु�ब�� गन�सँग ��तगोटा 15 

१२.३ रांगा भैसी �यापार गन� �याउनेलाई ��त िजउ 50 

१३ िश�ा सेवा तफ�  �सफा�रस श�ुक   

13.1 �नजी �े�का �या�पस 10000 

13.2 ता�लम तथा अनसु�धान के�� 3000 

13.3 टाइ�पङ क��यटुर तथा भाषा �िश�ण सं�था 3000 

13.4 अ�तरा��य गैरसरकार� सं�था 5000 

14 संघ सं�था दता� �सफा�रस 3000 

15 संघ सं�था न�वकरण �सफा�रस   

१५.१ ५ लाखस�मको वा�ष�क कारोबार भएको 500 

१५.२ ५ लाख भ�दा मा�थ २० लाखस�मको कारोबार 1500 

१५.३ २० लाख भ�दा मा�थको वा�ष�क कारोबार 2000 

16 ताला खलुाउनमेा (घरधनीले �यहोनु� पन�) 700 

17 �यवसाय करको लगत क�ा 200 

18 चार�क�ला �सफा�रस वापत वडा नं. १४ र १५ ��त�क�ा 750 

19 चार�क�ला �सफा�रस �ा�मण �े� ��त �क�ा 500 

20 घरज�गा मू�या�न �सफा�रस सयकडा 0.10 

21 घर बाटो �मािणत शहर� �े� 800 

22 घर बाटो �मािणत �ा�मण �े� 650 

23 ज�गा नापी‚ लोकेशन तथा साइट�लानको सेवा श�ुक 700 

24 �यवसाय फम� दता� श�ुक (सबै फम� �यवसाय श�ुक) 500 

25 न�साको  �क.नं. प�रवत�न वा छुट �सफा�रसमा 500 

26 न�सा पास �माणप� न�ल �दँदा शहर� �े� 500 

27 न�सा मा�को न�ल �दँदा शहर� �े� 500 

28 घर �नमा�ण स�प� भएको �सफा�रस 700 

29 न�सा पास �माणप� न�ल �दँदा(न�सा स�हत) �ा�मण �े� 500 



30 �ा�मण �े�को इजाजत प�को न�ल �दँदा 125 

31 बाटो कटान तफ�  सेवा श�ुक   

३१.१ प�ी सडक ��त वग� �म. 2200 

३१.२ �भेल सडक ��त वग� �म. 200 

32 तरकार� म�डीमा नआउने �यापार� ज�रवाना   

32.1 तरकार� �यवसायी प�हलो पटक 600 

32.२ तरकार� �यवसायी दो�ो पटक 800 

32.३ तरकार� �यवसायी ते�ो पटक 1100 

३३ टोल �वकास सं�था तफ�    

३३.१ उ�मी समूह दता� गदा� 700 

३३.२ न�वकरण 700 

३३.३ ��त�ल�प �दँदा 125 

३४ सरसफाई सेवा श�ुक   

३४.१ 
सरसफाई सेवा श�ुक दै�नक सेवा �दने �े�मा ��त वग� �फट 

घरमा वा�ष�क 
0.65 

३४.२ 
सरसफाई सेवा श�ुक ह�ा सेवा �दन े�े�मा ��त वग� �फट घरमा 

वा�ष�क 
0.35 

३४.३ 
सरसफाई सेवा श�ुक पाि�क सेवा �दने �े�मा ��त वग� �फट 

घरमा वा�ष�क 
0.20 

३४.४ 
सरसफाई सेवा श�ुक पाि�क सेवा �दने �े�मा ��त वग� �फट 

घरमा वा�ष�क 
0.10 

३४.५ 
धा�म�क महो�सव र मेला स�ालन गरे वापत सरसफाई सेवा 

श�ुक ��तवेदन 
1000 

३४.६ होटल तथा लज (मा�सक)   

३४.६.१ क वग�  1000 

३४.६.२ ख वग� 800 

३४.६.३ ग वग� 600 

३४.६.४ घ वग� 400 

३४.६.५ ङ वग� 300 



३४.६.६ िचया/कफ� पसल 200 

३५ िच�क�साज�य फोहर (वा�ष�क)   

३५.१ १५ वेडस�मको अ�पताल 15000 

३५.२ २५ बेडस�मको अ�पताल 25000 

३५.३ ५० बेडस�मको अ�पताल 50000 

३५.४ १०० बेडस�मको अ�पताल 100000 

३५.५ १०० बेड भ�दा मा�थ ��त बेड थप � १००० 100000 

३५.६ डा�टर स�हतको ि�क�नक/पो�लि�ल�नक 15000 

३५.७ डा�टर र�हतको ि�क�नक 12000 

३५.८ �याब 15000 

३५.९ औषधी पसल र ए�ोभेट से�टर 12000 

३५.१० सिज�कल �यवसाय ६००० 

३६ तरकार�/फलफुल पसल (मा�सक)   

३६.१ थोक 1000 

३६.२ फुटकर 500 

३६.३ ढया�ल� 300 

३७ �ेस हाउस कुखरुा/माछा (मा�सक)   

३७.१ सटर 500 

३७.२ �ा�ल� 300 

३७.३ खसी‚ बंगरु‚ रांगा मास ु�ब�� तफ�  ��त सटर (मा�सक) 500 

३७.४ पाउरोट�‚ चाउ�मन उ�ोग (मा�सक) 500 

३७.५ �ससा (�ेम काटेको) वा�ष�क 5000 

३७.६ सडक ब�ी महशलु वा�ष�क 180 

३७.७ 

कपडा‚ फे�सी‚ �कराना‚ ढुवानी सेवा‚ ��ल उ�ोग‚ हाड�वेयर‚ सैलनु‚ 

�यटु�पाल�र‚ टेलर‚ �सलाइकटाइ‚ जसु‚ डेर�‚ गाम��ट र अ�य �यवसाय 

पसलमा मा�सक 

150 

३७.८ कुवाको �रङ बनाउने �यवसाय मा�सक 300 



३८ �वि�य सं�था‚ बैक‚ संघसं�था एवं सं�थागत �व�ालय वा�ष�क   

३८.१ म�टे�र� 4000 

३८.२ ५ क�ास�म 5000 

३८.३ ८ क�ास�म 6000 

३८.४ १० क�ास�म 8000 

३८.५ १२ क�ास�म 10000 

३८.६ �या�पस 12000 

३८.७ �वि�य सं�था/ बैक/ क�पनीह� 6000 

३८.८ संघसं�था/सहकार�ह� 3000 

३८.९ गाडी शो�म   

३८.९.१ हेभी गाडी 25000 

३८.९.२ ह�का गाडी 15000 

३८.९.३ अटो �र�सा 8000 

३८.९.४ मोटरसाइकल �कुटर 5000 

38.10 गाडी मम�त �यारेज   

३८.१०.१ हेभी गाडी मम�त �यारेज 5000 

३८.१०.२ ह�का गाडी मम�त �यारेज 4000 

३८.१०.३ अटो‚ मोटरसाइकल‚ �कुटर 3000 

३८.१०.४ टायर मम�त �रस�ुलङ 5000 

३८.१०.५ टायर मम�त 4000 

३८.१०.६ गाडी धलुाई के�� 5000 

३९ ज�गा �वकास काय��म सेवा श�ुक शहर� ��े   

३९.१ १ क�ा देिख ५ क�ास�मको ज�गामा 6000 

३९.२ ६ क�ा देिख १० क�ास�मको ज�गामा 10000 

३९.३ ११ क�ा देिख १५ क�ास�मको ज�गामा 33000 

३९.४ १६ क�ा देिख २० क�ास�मको ज�गामा 40000 

३९.५ २१ क�ा देिख २५ क�ास�मको ज�गामा 50000 



३९.६ २६ क�ा देिख ३० क�ास�मको ज�गामा 60000 

३९.७ ३१ क�ा देिख ३५ क�ास�मको ज�गामा 65000 

३९.८ ३६ क�ा देिख ४० क�ास�मको ज�गामा 75000 

३९.९ ४१ क�ा देिख ४५ क�ास�मको ज�गामा 90000 

३९.१० ४६ क�ा देिख मा�थको ज�गामा 100000 

४० ज�गा �वकास काय��म सेवा श�ुक �ा�मण ��े   

४०.१ १ क�ा देिख ५ क�ास�मको ज�गामा 4000 

४०.२ ६ क�ा देिख १० क�ास�मको ज�गामा 5000 

४०.३ ११ क�ा देिख १५ क�ास�मको ज�गामा 15000 

४०.४ १६ क�ा देिख २० क�ास�मको ज�गामा 20000 

४०.५ २१ क�ा देिख २५ क�ास�मको ज�गामा 30000 

४०.६ २६ क�ा देिख ३० क�ास�मको ज�गामा 35000 

४०.७ ३१ क�ा देिख ३५ क�ास�मको ज�गामा 40000 

४०.८ ३६ क�ा देिख ४० क�ास�मको ज�गामा 50000 

४०.९ ४१ क�ा देिख मा�थको ज�गामा 60000 

४१ भाडा   

४१.१ नपाको �टपर भाडा ��त ��प 5600 

४१.२ नपाको �टपर भाडा मा�सक 106400 

४१.३ नपाको संकसन टयांक ठूलो ��त ��प 6000 

४१.४ नपाको संकसन टयांक सानो ��त ��प 3000 

४१.५ सभा हल �योग गरेवापत भाडा ��त�दन 3000 

४२ द�ड ज�रवाना द�तरु न�दज�य पदाथ� ओसार पसार तफ� )   

४२.१ �काभेटर   (�थम पटक) ७5000 

४२.२ जे सी बी (�थम पटक) १००000 

४२.३ �ट�पर/ �क (�थम पटक) ५0000 

४२.४ �ा�टर (�थम पटक) २०000 

४२.५ पावर टेलर (�थम पटक) ५000 



४२.६ दो�ो पटक ज�रवाना परेमा दो�बर द�तरु ला�ने छ ।   

४३ का�जीहाउस छाडा चौपाया (ज�रवाना) पटकै �प�छे गोटा   

४३.१ गाई‚ गो� 500 

४३.२ ख�चड‚ गधा‚ घोडा 2700 

४३.३ खसी‚ बा�ा‚ भेडा 600 

४३.४ रांगो‚ भैसी 1700 

४३.५ स�ुुर‚ बंगरु 1200 

नोटः सरसफाईको गाडी नजाने ठाँउमा सरसफाई शु�क ला�ने छैन‚ ह�तामा १५ �दनमा र म�हनामा गाडी जाने ठाउँमा दै�नकको 

दर रेटलाई आधारमानी ह�तामा जानेलाई म�हनाको ४ �दन‚ १५ �दनमा जानेलाई २ �दन र म�हनामा जानेलाई म�हनाको १ 

�दनको मा� शु�क ला�ने छ । 

अनुसुची १० सवार� साधन पा�क� ङ शु�क 

घोराह� उपमहानगरपा�लका‚ आ�थ�क ऐन २०७७ दफा (१३) सँग स�बि�धत 

�. सं. �ववरण श�ुक रकम 

१ पा�क� ङ श�ुक बस‚ �मनी बस‚ �क र टे�टर (��त�दन) 40 

२ मोटरसाइकल‚ �कुटर 5 

३ ३ पा�� ेसवार� साधन 10 

४ जीप कार 15 

 

अनुसुची ११ 

१. नगरसभाबाट तो�कएको कर असोज समा�त �भ� बझुाउने करदाताह�लाई स�प�ी कर‚ घर ज�गा बहाल कर 

र पेशा �यवसाय करमा ला�ने राज�मा १०% छुट �दइएको छ । साथै यस उपमहानगरपा�लका �े��भ� 

रहेका एफ एम रे�डयोह�सँग �लइरहेको करमा ३० ��तशत छुट �दइएको छ । 

२. लघउु�मका प�रभाषा�भ� पन� उ�ोग �यवसाय म�हला अपा�ता भएका �यि� �ोपराइटर हनेु गर� दता� हनेु 

घरेल ुतथा साना �यवसाय दता� गदा� ला�ने दता� श�ुकमा शत ��तशत छुट �दइएको छ । 

३. को�भड १९ को �वषम प�रि�थतीले गदा� ब�दा ब�द�को कारणले आ.व. २०७६/७७को बझुाउन बाँक� रहेका 

करदाताह�लाई कर बझुाउने �याद २०७७ असोज मसा�तस�म थप ग�रएको छ । 

४. को�भड १९को �वषम प�रि�थ�तको कारणले गदा� �यापार �यवसायमा पन� गएको असरलाई म�यनजर गद� 

आ.व. ०७७/७८को सोह� वष�मा कर बझुाउनेका ला�ग मा� २५��तशत छुट �दइनेछ । 

 



घर न�सा पास/ अ�भले�खकरणको ला�ग कायम ग�रएको दर ��त वग� �फट 

आर.�स.�स. घर 

(वग� �फट) 

�पच सडकमा पन� घरह� १ देिख १९ वडा �ाभेल सडक हाइवे 

सडक 

घोराह� 

त�ुसीपरु 

(क) 

हाइवे 

सडक 

घोराह� 

त�ुसीपरु 

(ख) 

३ �मटर ४ �मटर ५ �मटर ६ �मटर ७ �मटर ९ �मटर १४ 

�मटर 

शहर� 

�े� वडा 

नं. १४ 

र १५ 

�ा�मण 

�े� 

अ�य 

वडा 

९९९ स�म 12 12.50 13 13.50 14 14.50 15 11 8 16.50 12.50 

१००० देिख 

१४९९ 12.50 13 13.50 14 14.50 15 15.50 11.50 8.50 17 13 

१५०० देिख 

१९०० 13 13.50 14 14.50 15 15.50 16 12 9 17.50 13.50 

२००० देिख 

२९९९ 13.50 14 14.50 15 15.50 16 16.50 12.50 9.50 18 14 

३००० देिख मा�थ 

सबै 14 14.50 15 15.50 16 16.50 17 13 10 18.50 14.50 

आर.�स.�स. 

लोडबे�रङ घर 

(वग� �फट) 

�पच सडकमा पन� घरह� १ देिख १९ वडा �ाभेल हाइवे 

सडक 

घोराह� 

त�ुसीपरु 

(क) 

हाइवे 

सडक 

घोराह� 

त�ुसीपरु 

(ख) 

३ �मटर ४ �मटर ५ �मटर ६ �मटर ७ �मटर ९ �मटर १४ 

�मटर 

शहर� 

�े� वडा 

नं. १४ 

र १५ 

�ा�मण 

�े� 

अ�य 

वडा 

९९९ स�म 
11 11.50 12 12.50 13 13.50 14 10.50 7.50 13.50 11 

१००० देिख 

१४९९ 11.50 12 12.50 13 13.50 14 14.50 11 8 14 11.50 

१५०० देिख 

१९०० 12 12.50 13 13.50 14 14.50 15 11.50 8.50 14.50 12 

२००० देिख 

२९९९ 12.50 13 13.50 14 14.50 15 15.50 12 9 15 12.50 

३००० देिख मा�थ 

सबै 13 13.50 14 14.50 15 15.50 16 12.50 9.50 15.50 13 

साधारण घर (वग� 

�फट) 

�पच सडकमा पन� घरह� १ देिख १९ वडा �ाभेल हाइवे 

सडक 

घोराह� 

त�ुसीपरु 

(क) 

हाइवे 

सडक 

घोराह� 

त�ुसीपरु 

(ख) 

३ �मटर ४ �मटर ५ �मटर ६ �मटर ७ �मटर ९ �मटर १४ 

�मटर 

शहर� 

�े� वडा 

नं. १४ 

र १५ 

�ा�मण 

�े� 

अ�य 

वडा 

500 स�म 6 6.50 7 5 6.50 

501 देिख 700 6.50 7 7.50 5.50 7.50 

701 देिख 900 7 7.50 8 6 8.50 

901 देिख मा�थ 7.50 8 8.50 6.50 9.50 



 घर मू�या�कन दररेट 

�.सं. वनौट �क�सम 
मू�या�न दर � 

��त व.�फ. 

�ास क�ी दर 

��तशत 

�ास क�ी 

पाउने वष� 

१ आर.�स.�स. �ेम ���चरबाट बनेको घर 1100 0.75 100 

२ 

�भ� बा�हर पाको इट वा ढु�ामा �समे�ट जोडाइ 

भएको घर 700 1 70 

३ 

�भ� बा�हर पाको इटमा माटोको जोडाइ भएको 

भएको घर 600 2 30 

४ 

�भ� काचँो बा�हर पाको इटमा माटोको जोडाइ भएको 

घर 500 3 25 

५ 

काँचो इट वा माटोले बनेको सबै �क�समको घर 

काठैकाठले बनेको सबै �क�समको घर 450 3 20 

 

१.�ामीण �े� १४ र १५ वडा बाहेकका अ�य वडामा साधारण क�ची घर �नमा�ण इजाजतमा ��त वग��फट     

      � २। दईु �पैया । 

२. शहर� �े� र �ामीण �े�मा क�पाउ�डवाल �नमा�ण ��त र�न�फुटमा � ५। पाँच । 

३. अ�डर�ाउ�ड पा�क� ङको ला�ग भवन �नमा�ण गदा� न�सा पासमा ला�ने द�तरु छुट �दइने छ । 

४. �यवसाय मलुक टावर �नमा�ण गदा� तप�सल बमोिजमको �नमा�ण इजाजत द�तरु ला�ने छ । 

�फट उचाइमा  ला�ने द�तरु �फट उचाइमा ला�ने द�तरु �फट उचाइमा ला�ने द�तरु 

१० १००००।- ३० ४००००।- ५० ७००००।- 

२० २५०००।- ४० ५५०००।- ५० �फट भ�दा मा�थ ९५०००।- 
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