
नीलकण्ठ नगरपाललका 
राजश्व परामर्श सलमलिको बैठक 

2079/02/19 र 26 

लनर्शयहरूः 
१. संलग्न बमोजजमको आलथशक विधेयक कायशपाललकामा पेर् गने । 

२. संलग्न बमोजजमको आ.ि. 2079/80 का लालग यस नगरपाललकाको आन्िररक आय अनमुान प्रक्षेपर् 

गने । 

३. आगामी आलथशक िर्शदेजि यस नगरपाललका क्षेत्रमा कर/दस्िरु सङ्कलन प्रर्ालीलाई सूचना प्रविलध मैत्री बनाउने । 

४. आगामी आलथशक िर्शबाट सबै कर ग्राह्य करदािाहरलाई कर करको दायरामा ल्याउने । 

५. आगामी आलथशक िर्शमा नगरपाललका क्षेत्रलित्र िएका सबै घरहरलाई सम्बजन्धि घरधनीको लालपूजाशमा घर 

कायम गराउने ।  

६. यस नगरपाललकालित्रका सबै उद्योग, व्यिसाय प्रिर्द्शनका लालग नगर कायशपाललकाको कायाशलयमा एक छुटै्ट 

उद्योग र्ािा स्थापना गने ।  

७. यस नगरपाललकाको फोहर संकलन गने गरेको संस्थाले पारदर्ी रपमा कामकारिाही नगरेको पाइएकोले 

सो संस्थासँग िएको सम्झौिा िङ्ग गरी आगामी आलथशक िर्शबाट फोहर संकलन गनशको लालग नयाँ ठेक्का 

लनकाल्ने गरी कायशपाललकामा लसफाररस गने ।  

८. करदािा सेिा कायाशलय, गल्छीसँग समन्िय गरी आगामी आलथशक िर्शबाट यस नगर क्षते्रबाट संकलन हनु 

सक्ने घरिहाल करलाई अझै प्रिािकारी बनाउने ।  

९. यस नगरक्षेत्रमा घरिहालमा लगाउने धनीहरको यथाथश वििरर् संकलन गने ।  

१०. नगरक्षेत्रका सबै व्यिसाय/उद्यमलाई दिाश गराउने ।  

११. नगरपाललकामा कर सचेिीकरर् अलियान सचुारु गने ।  

१२. प्रत्येक िडाबाट संकलन िएको आन्िररक राजश्वको लनजिि प्रलिर्ि सम्बजन्धि िडामा िचश गने गरी योजना 

िथा कायशक्रम बनाउन कायशपाललकामा लसफाररस गने ।  
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नीलकण्ठ नगरपाललकाको आलथशक विधेयक, 2079 

नीलकण्ठ नगरपाललकाको अथश सम्बन्धी प्रस्िािलाई कायाशन्ियन गनश बनेको ऐन 

प्रस्िािनाूः  
नीलकण्ठ नगरपाललकाको आलथशक िर्श 2079/080 को अथश सम्बन्धी प्रस्िािलाई कायाशन्ियन गनश स्थानीय कर िथा 
र्लु्क संकलन गने, छुट ददने िथा आय संकलनको प्रर्ासलनक व्यिस्था गनश िाञ्छनीय िएकोले,  नेपालको संविधानको 
धारा 288 को उपधारा (2) बमोजजम नीलकण्ठ नगर सिाले यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्िूः (1) यस ऐनको नाम “आलथशक ऐन, 2079” रहेको छ । 

   (2) यो ऐन 2079 साल श्रािर् 1 गिेदेजि नीलकण्ठ नगरपाललका क्षेत्रमा लागू हनुेछ । 

२. घरजग्गा करूः नगरपाललकाका क्षेत्रलित्र अनसूुची (1) बमोजजम घरजग्गा कर लगाइनेछ । 

३. िलूम कर (मालपोि): नगरपाललका क्षेत्रलित्र अनसूुची (2) बमोजजम िलूम कर (मालपोि) लगाइनेछ ।  

४. घर िहाल करूः नगरपाललका क्षेत्रलित्र कुनै व्यजि िा संस्थाले ििन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा 
िा पोिरी पूरै आंजर्क ििरले िहालमा ददएकोमा अनसूुची (3) बमोजजम घर जग्गा िहाल कर लगाइनेछ ।  

५. व्यिसाय करूः नगरपाललका क्षेत्रलित्र व्यापार, व्यिसाय िा सेिामा पूजँीगि लगानी र आलथशक कारोिारका आधारमा 
अनसूुची (4) बमोजजम व्यिसाय कर लगाइनेछ । 

६. जलडबटुी, किाडी र जीिजन्ि ुकरूः नगरपाललका क्षेत्रलित्र कुनै व्यजि िा संस्थाले ऊन, िोटो, जलडबटुी, िनकस, किाडी 
माल र प्रचललि कानूनले लनर्ेध गररएको जीिजन्ि ुिाहेकका अन्य मिृ िा माररएका जीिजन्िकुो हाड, लसङ, प्िाँि, 
छाला जस्िा बस्िकुो व्यिसावयक कारोिार गरेिापि अनसूुची (5) बमोजजमको कर लगाइनेछ । 

७. सिारी साधन करूः नगरपाललका क्षेत्रलित्र दिाश िएका सिारी साधनमा अनसूुची (6) बमोजजम सिारी साधन कर लगाइनेछ 
।िर, प्रदेर् काननु स्िीकृि िई सो काननुमा अन्यथा व्यिस्था िएको अिस्थामा सोही बमोजजम हनुेछ । 

८. विज्ञापन करूः नगरपाललका क्षेत्रलित्र हनुे विज्ञापनमा अनसूुची (7) बमोजजम विज्ञापन कर लगाइनेछ ।िर, प्रदेर् काननु 
स्िीकृि िई सो काननुमा अन्यथा व्यिस्था िएको अिस्थामा सोही बमोजजम हनुेछ । 

९. मनोरञ्जन करूः नगरपाललका क्षेत्रलित्र हनुे मनोरञ्जन व्यिसाय सेिामा अनसूुची (8) बमोजजम व्यिसाय कर लगाइनेछ । 
िर, प्रदेर् काननु स्िीकृि िई सो काननुमा अन्यथा व्यिस्था िएको अिस्थामा सोही बमोजजम हनुेछ । 

१०. बहाल लबटौरी र्लु्कूः नगरपाललका क्षेत्रलित्र आफुले लनमाशर्, रेिदेि िा संचालन गरेका अनसूुची (9) मा उल्लेि िए 
अनसुार हाट बजार िा पसलमा सोही अनसूुचीमा िएको व्यस्था अनसुार बहाल लबटौरी र्लु्क लगाइनेछ । 

११. पावकश ङ र्लु्कूः नगरपाललका क्षते्रलित्र कुनै सिारी साधनलाई पावकश ङ सवुिधा उपलब्ध गराए िापि अनसूुची (10) 
बमोजजम पावकश ङ र्लु्क लगाइनेछ। 

१२. सेिा र्लु्क, दस्िरुूः नगरपाललकाले लनमाशर्, संचालन िा व्यिस्थापन गरेका अनूसूजच 11 मा उजल्लजिि स्थानीय पूिाशधार 
र उपलब्ध गराइएको सेिामा सेिाग्राहीबाट सोही अनसूुचीमा व्यिस्था िए अनसुार र्लु्क लगाइनेछ । 

१३. पयशटन र्लु्कूः नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलित्र प्रिेर् गने पयशटकहरुिाट अनसूुची १2 मा उजल्लजिि दरमा 
पयशटन र्लु्क लगाईनेछ ।िर, प्रदेर् काननु स्िीकृि िई सो काननुमा अन्यथा व्यिस्था िएको अिस्थामा 
सोही बमोजजम हनुेछ । 



१४. फोहोर मैला ब्यबस्थापन र्लु्क: नगरपाललकाको फोहोरमैला ब्यबस्थापन गरेबापि अनसूुची १3 मा उजल्लजिि 
दरमा र्लु्क लगाइने र अर्लु उपर गररनेछ । 

१५. अन्य व्यिसाय करूः अन्य सूचीकृि व्यिसायहरबाट अनसूुची 14 मा व्यिस्था िए िमोजजम कर लगाइनेछ 
। 

 16. कर छुटूः  करका दर घटाउन, बढाउन िा छुट ददन सक्नेूः यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेजिएको िएिा 
पलन नगर कायश पाललकाले आिश्यकिा अनसुार यो ऐन बमोजजम लगाइएका दस्िरु ,र्लु्क ,महसलु ,जरीिाना 
र करका दर घटाउन, बढाउन िा त्यस्िा दस्िरु, र्लु्क, महसलु, जरीिाना र कर आंजर्क िा पूर्श रुपमा छुट 
ददन सक्नेछ। 

 17. कर िथा र्लु्क संकलन सम्बन्धी कायशविलधूः यो ऐनमा िएको व्यिस्था अनसुार कर िथा र्लु्क संकलन सम्बजन्ध 
कायशविलध नगरपाललकाले िोके अनसुार हनुे छ । सम्बन्धी 

 18. जरीिानाूः नगरपाललका क्षेत्र लित्र लनर्धे गररएका सािशजलनक सडक िथा फुटपाथमा सिारी साधन पावकश ङ्ग िा 
व्यापार व्यिसाय िा फोहर मैला गने िथा प्रचललि काननु लबपरीिका कायश गनेलाई उपप्रमिुको लनर्शय 
बमोजजम रु. पाँच सय देजि पच्चीस हजार सम्म जरीिाना गनश सक्नेछ । िर ,त्यसरी जरीिाना गदाश सम्बजन्धि 
व्यजिलाई आफ्नो िफश बाट सफाई पेर् गने अलधकारबाट बजन्चि गरीने छैन । 

19. जरीिाना सम्बन्धी व्यिस्थाूः १) नगरपाललकाको विर्यगि र्ािा, िडा िथा अन्य कायाशलयहरुबाट सेिा  प्रिाह 
गदाश सेिाग्राहीले बझुाउन ुपने कर, र्लु्क, दस्िरु िथा जरीिाना लाई सेिासँग आबर्द् गरी अलनबायश 
असलुउपर गरी सेिा प्रिाह गनुश पनेछ। नगरपाललकाले प्रदान गने कुनै पलन सेिा प्रिाह गनुश पिुश लनज कर 
दािाले नगरपाललकालाई लिनुशपने कर लिरेको कुरा पवुि गने कागजाि अलनिायश रुपमा संकलन गनुश पनेछ । 

२)  उपदफा (१)बमोजजम सेिाग्राहीले बझुाउन ु पने कर, र्लु्क ,दस्िरु िथा जरीिाना नललई कुनै पलन 
कमशचारी िा जनप्रलिलनलधले सेिा प्रदान गरेमा सो बापिको कर, र्लु्क, दस्िरु िथा जरीिाना सवहिका 
रकममा त्यलि नै रकम थप गरी लनज जजम्मेिार कमशचारी िथा पदालधकारी सँग नगरपाललकाले असलु 
उपर गनुश पनेछ । 

(३) कुनै व्यिसायलाई लाग्ने करका दर यस ऐनको अनसुचुीमा उल्लेि नगरीएको िएमा नगरप्रमिुले सोवह 
प्रकृलिको अन्य व्यिसायमा लाग्ने करका दरलाई सन्दिश ललइ रु.पाँच सय देजि बीस हजार सम्म करको 
िार पने गरी सो व्यिसायको करको दर लनधाशरर् गनश सक्नेछ । सो करको दर लाइ लगतै्त बस्न े
नगरसिा समक्ष अनमुोदनका लालग पेर् गनुश पनेछ। 

 २०. जरीिाना िथा सजायूः (१) यस ऐन बमोजजम आफनो किशव्यपालना गने लसललसलामा नगरपाललकाको कमशचारी 
िथा जनप्रलिलनलधलाई बाधा विरोध गरेमा िा अन्य कुनै रुपमा यस ऐनको कायाशन्ियनमा बाधा विरोध गरेमा 
सो कायश गने व्यजिलाई िौलिक क्षलि िएको बाहेक पाँच हजार रुपैयाँ देजि एक लाि रुपैयाँ सम्म जररिानाको 
सजाय हनुेछ । 

 २१. परुस्कार र सरुाकी िचशका व्यिस्था: (१) कुन व्यजिले आफ्नो करको दावयत्ि सम्पर्श िा केही अंर् छलेको िा 
छल्ने कोजर्स गरेको प्रमार् सवहि को सूचना ददने व्यजिलाई त्यस्िो सूचनाको आधारमा असलु उपर गररएको 
करको रकम मध्ये लनजले पेर् गरेको प्रमार्बाट लनधाशरर् िए जलिको कर रकमको बीस प्रलिर्ि बराबरको 
रकम नगर प्रमिुको लनर्शयले परुस्कार ददन सवकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम परुस्कार पाउने व्यजि एक िन्दा बढी िएमा परुस्कारको रकम समानपुालिक 



रुपमा ददइनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजजमको सूचना ददने व्यजिका नाम,थर र ििन गोप्य राजिनेछ। 

(४)यस दफा बमोजजमका सवुिधा नगरपाललकाको कमशचारी िथा जनप्रलिलनलधको हकमा लाग ुहनुे छैन 

। 

२२.   (१) आलथशक बर्श २०78/79 सम्म बक्यौिा कर २०७9 पसु मसान्ि लित्र बझुाएमा कुनै पलन थप जरीिाना 
लगाईने छैन । 

  (२)आलथशक बर्श २०7७/7८ सम्मको बक्यौिा कर २०७८ पसु मसान्ि लित्र नबझुाएमा करदािालाई यस ऐन 
बमोजजम लाग्न ेदस्िरुको २० प्रलिर्ि थप जरीिाना लाग्नेछ । यो दर बावर्शक रुपमा बढदै जानेछ । 

 

२३.  बाधा अडकाउ फुकाउन अलधकार: यो ऐनको कायाशन्ियन गनश कुनै बाधा अडकाउ परेमा नगर प्रमिुले राजस्ि 
परामर्श सलमलिको लसफाररसमा त्यस्िो बाधा अडकाउ फुकाउन आिश्यक आदेर् जारी गनश सक्नेछ । त्यस्िो 
आदेर् जारी िए पलछ ित्काल पलछ बसेको नगरसिा समक्ष अनमुोदनका लालग पेर् गनुश पनेछ ।आदेर् अनमुोदन 
निएमा स्ििूः िारेज हनुेछ । 
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अनसूुची १ 

(ऐनको दफा २ सँग सम्बजन्धि (घरजग्गा कर) 

घरजग्गा करूः आ.ि. ०७9/80 श्रािर् १ गिेबाट  घरजग्गा कर प्रिािकारी रुपमा कायाशन्ियन गररनेछ । घरजग्गा 
कर को मूल्यांकन आधार र दररेट लनम्नानसुार छ । 

मलु्याङकनको आधारहरु 

क. जग्गा िफश ूः 

मालपोि कायाशलय धाददङले रजजिे«र्न पास प्रयोजन लनलमत्त नगरक्षेत्रमा लनधाशरर् गरेको न्यनुिम दररेटलाई न्यूनिम दररेट 
कायम गरी जग्गाको मलु्यांकन गररनेछ । सो िन्दा मालथ दररेट रािी स्िघोर्र्ा गने करदािाको सोवह घोवर्ि दररेटमा 
मलु्यांकन गररनेछ ।  

ि. घर िथा िौलिक संरचना िफश ूः घरजग्गा कर लनधाशरर् प्रयोजनका लालग घर िथा िौलिक संरचनाहरुको मूल्याङकन 
दररेट देहाय बमोजजम िा स्िघोर्र्ा अनसुार देहायको दररेटमा कम नहनुे गरी मलु्यांकन गररनेछ ।  

प्रकार ह्रासकट्टी दर 
प्रलिर्ि 

दररेट (प्रलििगश वफट आ 
ि २०७8/७9 

दररेट (प्रलििगश वफट आ 
ि २०७9/80 

आर लस. लस. फे्रम स्टक्चर १ १०००।०० १०००।०० 

लसमेन्ट जोडाइ इटा िा ढंुगाको गारो र 
आर लस.लस छाना िएका घरहरु 

२ ८००।०० ८००।०० 

माटोको जोडाइ इटा िा ढंुगाको गारो 
आर.लस.लस.छाना िएका घर   

३ ६००।०० ६००।०० 

लसमेन्ट जोडाइ इटा,ढुगा िा ब्लकको गारो 
जस्िा छाना िएका घरहरु   

२ ६००।०० ६००।०० 

माटोको जोडाइ इटा र ढुगा िा ब्लकको 
गारो जस्िा छाना िएका घर हर
  

३ ४००।०० ४००।०० 

लसमेन्ट जोडाइमा इटा िा ढुगाको गारो िइ 
टायलको छाना िएका घरहरु 
   

३ ४००।०० ४००।०० 

काठको घर    ५ २००।०० २००।०० 

 

घरजग्गा  करको दर 

क्र.सं.  मलु्याङ्कन रकम (रु. मा) आ.ि. 2078/79 घर 
जग्गा कर (रु. मा) िावर्शक 

आ.ि. 2079/80 घर 
जग्गा कर (रु. मा) िावर्शक 

 1 रु. 1 लाि  देिी 5 लाि सम्म 100/- 100/- 



2 5 लाि 1 देिी 10 लाि सम्म 200/- 200/- 

3 10 लाि 1 देिी 15 लाि सम्म 300/- 300/- 

4 15 लाि 1 देिी 20 लाि सम्म 400/- 400/- 

5 20 लाि 1  देिी 30 लाि  सम्म 500/- 500/- 

6 30 लाि 1 देिी 40 लाि  सम्म 700/- 700/- 

7 40 लाि 1 देिी 50 लाि सम्म 1000/- 1000/- 

8 50 लाि 1 देिी 80 लाि  सम्म 2000/- 2000/- 

9 80 लाि 1 देिी 1 करोड सम्म 3000/- 3000/- 

10 1 करोड 1 देिी 1 करोड 
50 लाि  

सम्म  4000/- 4000/- 

10 1 करोड 51 
लाि 1 

देिी 2 करोड सम्म 5000/- 5000/- 

11 2 करोड 1 देिी 3 करोड सम्म 8000/- 8000/- 

12 3 करोड 1 देिी 5 करोड  सम्म 12000/- 12000/- 

13 5 करोड 1 देिी मालथको 
मलु्याङ्कनमा 

सम्म प्रलि हजार 2 का दरले थप प्रलि हजार 2 का दरले थप  

घरजग्गा कर लनधाशरर्का लालग करदािाले िोकीएको ढांचामा घरको प्रकार र जग्गाको  वििरर् िलुाउन ु पनेछ । 
करदािाले वििरर् पेर् गदाश आफ्नो सबै वििरर् निलुाई पेर् गरेको कर वििरर् अनसुार कर लिरेको िएिा पलन सो कुरा 
पलछ जानकारी हनु आएमा लकुाएको घरजग्गाको वििरर् पनु समािेर् गरर कर लिनश आएकोमा त्यस्िा सम्पजत्तलाई परुानो 
वििरर्मा नै समाबेर् गरर सम्पजत्त मूल्याकन गरर कर लनधाशरर् गररने छ । यसरी लनधाशरर् हनुे कर रकम बराबर जरीिाना 
थप गरर कर असलु गररने छ । 

घर जग्गा कर लाग ुहनु ुपिुशको कर नबझुाएकोमा विगि देजि असलु उपर गनुश पदाश र आगामी आ.ि.मा घरजग्गा कर 
लनम्न अनसुार लगाउने । घरगोठ समेि िएको जग्गा बढीमा १ रोपनी सम्मको घरजग्गा करमा उल्लेि िए बमोजजमको 
कर लनधाशरर् हनुे र बाँकी जग्गामा िलुमकर लगाइने छ । 

-0-  

 

 

  



अनसूुची २ 

ऐनको दफा ३ सँग सम्बजन्धि (िलुमकर) 

िलूमकर 

जग्गाको क्षते्रफल ईकाई िेि  

अब्बल दोयम लसम चार  अब्बल दोयम लसम चार 

न्यनुिम दर  एकमिु 50 50 50 50 50 50 50 50 

20 रोपनी सम्म प्रलिरोपनी 10 8 6 4 9 7 5 3 

20 रोपनी देजि 40 
रोपनी सम्म  

 12 10 8 6 10 8 6 4 

40 रोपनी िन्दा माथी 18 14 10 4 14 10 8 6  

 

घरको प्रकार मखु्य र्हरी क्षते्र ग्रालमर् नगर क्षते्र 

आ.ि. 2078/79 आ.ि. 2079/80 आ.ि. 2078/79 आ.ि. 2079/80 

पक्की घर 300 300 200 200 

कच्ची घर 200 200 100 100 

फुसको घर 50 50 50 50 

 
-0- 

  



अनसूुची ३ 

(ऐनको दफा ४ सँग सम्बजन्धि) (घर बहाल कर) 
(क)  नगरपाललका क्षेत्रलित्र कुनै व्यजि िा संस्थाले ििन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, सेड, जग्गा िा पािरी 

िा अन्य सम्पजत्त परैु िा आजरं्क रुपमा व्यिसावयक िा लनजी प्रयोजनले बहाल ददएकामा बहाल अंकको (१०) 
प्रलिर्िको दरले सम्पजत्त धनीबाट बहाल कर संकलन गररनेछ । 

िर, आिास प्रयोजनमा पक्की सडक पगुेको मलु सडक बाहेकका स्थानमा ७ प्रलिर्ि र अन्य क्षेत्रमा ५ प्रलिर्ि 
कर लगाइने छ । 

(ि)  सँगदठि संघसंस्था, कम्पनी, कायाशलय िा यस्िा प्रकृलिका अन्य बहालमा बसे िापि बहाल रकम बझाउंदा श्रोिमा 
अलग्रम बहाल कर कवट्ट गरी दाजिला गन पनेछ । यदद सो लनकायले अलग्रम बहाल कर कवट्ट नगरी ििुानी 
ददएमा, बहाल कर रकम ििुानी गनश सम्पजत्त धनी िथा िाडामा ललने लनकाय दबैु संयिु िा छुट्टाछुटै्ट रुपमा 
जजम्मेिार हनुे छन। 

(ग) घरिेटीको वििरर् अद्यािलधक गररराख्न ेनाम र प्यान नम्बर अलनिायश गने । 
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अनसूुची ४ 

(ऐनको दफा ५ सँग सम्बजन्धि)  

(िावर्शक व्यिसाय कर) 

 

1. व्यिसाय करूः (िावर्शक) 
 

क्र.सं. 
 

जर्र्शक 
र्हरी क्षते्र 

आ.ि. 2078/79 आ.ि. 
2079/80 

1 होटल, लज, रेिुरेन्ट, बार, क्याफे, िोजनालय, लमष्ठान्न िण्डार    

 
 
 

1 

क) िाना नास्िा 500 500 

ि) िाना नास्िा मददरा समेि 1200 1200 

िाना नास्िा लज मददरा समेि   

क) 10 कोठा सम्म लज 1500 1500 

ि) १० िन्दा मालथ कोठा लज 2500 2500 

ग) ब्रान्ड ललएका होटल , ररसोटश िथा लज समेि 10000 10000 

 

2 
टेन्ट हाउस र क्याटररङ   

टेन्ट हाउस मात्र 1000 1000 

टेन्ट हाउस र क्याटररङ समेि 1500 1500 

 

3 
सनुचादँी रत्न आिरु्र् पसल   
सनुचाँदी रत्न आिरु्र् पसल 5000 3000 
रत्न आिरु्र् मात्र  2000 2000 

 
 

4 

टेलररङ व्यिसाय   
क) सवटङ सवुटङ लेलडज जेन्स (कपडा सवहि) 2000 2000 
ि) टेलररङ मात्र 500 500 
ग) गामेट िथा टेलररङ उद्योग - 2000 

5 सैलनु 1000 1000 
 

6 
ब्यूवट पालशर    
क)व्यूवट पालशर 1500 1500 
ि) व्यूवट पालशर िाललम समेि ददने 2000 2000 

 

7 
कम्प्यटुर व्यिसाय सम्बजन्ध   
कम्प्यटुर विवक्र िथा ममशि 1500 1500 

8 वट.लि., वफ्रज, विवक्र िथा ममशि 1500 1500 
9 मोबाइल विवक्र िथा ममशि  1000 
10 रेलडयो, टेललफोन क्यालकु लेटर, घडी, क्यासेट अलडयो लिलडयो 

विवक्र िथा ममशि 
500 500 

11 जतु्ता पसल (स्थानीय उत्पादन) 500 500 
12 जतु्ता पसल (थोक विके्रिा) 2000 2000 



13 जत्ता पसल (िदु्रा विक्रिा) 1000 1000 
14 थोक विके्रिा (वकराना पसल) 2000 2000 
15 लडलर लसप (वकराना पसल)  3000 3000 
16 िदु्रा विके्रिा (वकराना पसल) 1000 1000 
 
 

17 

और्लध पसल (एलोपेलथक, होमोपेलथक, आयिेुददक)    
थोक लबके्रिा  2000 2000 
िदुा लबके्रिा  1000 1000 
साना िदु्रा लबके्रिा  यो आलथशक िर्शमा हटाईएको  
चस्मा पसल 1000 1000 

21 लनजी अस्पिाल िथा नलसशङ होम  5000 5000 
22 जक्ललनक िथा ल्याब  1500 1500 
23 पोललजक्ललनक - 3000 
24 डेन्टल जक्ललनक   1000 1000 
25 पान पसल  500 500 
26 ड्राई क्लीनसश  500 500 
27 लसनेमा हल  7000 5000 
28 आटश व्यिसाय  1000 1000 
29 विजलुी पसल थोक विके्रिा 2000 2000 
30 विजलुी पसल िदु्रा विके्रिा 1000 1000 
31 फाटो स्टडीयो (कलर ल्याब) 1500 1500 
32 फाटो स्टुडीयो 1000 1000 
33 िाडा पसल  1500 1500 
34 लगप्ट िथा कस्मेटीक पसल 1000 1000 
35 प्लाई, लससा 1000 1000 
36 फलनशचर फलनशलसङ 2000 2000 
37 पेट्रोल पम्प  25000 25000 
38 ग्यास थोक लबके्रिा  1500 1500 
39 साईकल, ररक्साममशि 500 500 
40 मोटर साईकल विक्री  3000 3000 
41 मोटर साईकल ममशि 2000 2000 
42 अटोमेकालनकल,(बस,जजप,कार,टेक्टर पाटशस विवक्र ममशि) 4000 4000 
43 अटोमेकालनकल,(बस,जजप,कार,टेक्टर पाटशस ममशि 3000 3000 
44 लेथ सेक्सन िफश  2000 2000 
45 मोटर बडी लबल्डसश  4000 4000 
46 पर्पंुक्षी आहार उद्योग 2000 2000 
47 फन पाकश  5000 5000 
 लेिा परीक्षक   



 क शे्रर्ीलाई 4000 4000 
ि शे्रर्ी 3500 3500 
ग शे्रर्ी 3000 3000 
घ शे्रर्ी 2500 2500 

48 बैक, फाईनान्स, विजत्तय सस्थाहरु    
 
 

49 

क िगशको बैक िा विजत्तय सस्था 40000 40000 
ि िगशको बैक िा विजत्तय संस्था 30000 30000 
ग िगशको बैक िा विजत्तय संस्थाको  20000 20000 
घ िगशको बैक िा विजत्तय संस्था 10000 10000 
यस नगरपाललका लित्रका बैंक िथा विजत्तय नाफा मूलक 
संस्थाहरुले सामाजजक उत्तरदावयत्ि अन्िगशि लगानी गनुशपने 
रकम यस नगरपाललका क्षेत्र लित्र गनुशपने छ । 

  

 

50 
सहकारी संस्थाको Audit ररपोटश अनसुार प्रलि एक लाि नाफामा 
न्यूनिम  

1000 1000 

51 सहकारी संस्थाको Audit ररपोटश अनसुार प्रलि एक देजि २ लाि 
सम्मको नाफामा (सो िन्दा बढी प्रलि लािको नाफामा ३०० 
को दरले थप कर लाग्ने) 

2000 2000 

52 पउरोटी, बरफ, लबस्कुट िथा दालमोठ उद्योग 1000 1000 
 
 

53 

लनजज जर्क्षालय सचालन िफश    
क्याम्पस 10000 10000 
मा.वि. 8000 8000 
आ.वि 5000 5000 
पूिश प्राथलमक ३ कक्षा सम्म 2000 2000 

54 िावर्शक रुपमा नविकरर् गदाश यसमा िोवकएको र्लु्कको 
२५प्रलिर्ि लाग्ने छ 

  

 

55 
ब्लक, ररङ, टायल र िारबार पोल उद्योग  1000 1000 

56 पोलललथन पाईप िथा अन्य प्लाविकका सामानहरुको 
उद्योग/सािनु िथा लडटरजेन्ट उद्योग 

2000 2000 

57 मैनबत्ती िथा अगर बजत्त उद्योग  200 200 
58 मसला उद्योग 500 500 
 
 

59 

परामर्श सेिा   
िैदेजर्क रोजगार व्यािसाय (म्यान पािर कम्पनी) 10000 10000 
परामर्श सेिा इन्जीलनयररङरप्राविलधक परामर्श सेिा प्रदायक 5000 5000 
रै्जक्षक परामर्श सेिा प्रदायक 3000 3000 
काननुी परामर्श सेिा - 3000 

 मददरा लबके्रिा   



60 मददरा थोक विके्रिा 5000 5000 
मददरा िदु्रा विके्रिा 300 3000 

61 मादल ममशि िथा लबक्री  100 100 
62 लसरक डसना लबक्री  1000 1000 
63 हूयूम पाईप, विद्यिु पोल उद्योग    1000 1000 
64 झोला ियारी गने उद्योग –प्लाविक झोला उत्पादन गनश पाईने 

छैन) 
1000 1000 

65 डेरी उद्योग ( दगु्ध िथा दगु्ध सम्बजन्ध अन्य व्यिसाय  1000 1000 
66 फलनशचर उद्योग/ सलमल 3000 5000 
67 फलनशचर उद्योग/सोरुम 1500 3000 
68 ग्रील सटर उद्योग  2000 2000 
69 लमल (कुटालन, वपसालन) 1000 1000 
70 जचउरा, िजुा, चामल उद्योग 2000 2000 
71 काललज फमश  3000 3000 
72 बंगरु फमश (िोवकएको क्षेत्रमा मात्र ) लगायि सोवह प्रकृिीका 1000 1000 
73 माछा पसल 1000 1000 
74 बधसाला 8000 8000 
75 िरकारी, फलफुल िथा साग सब्जी थोक पसल 2000 2000 
76 िरकारी, फलफुल िथा साग सब्जी विके्रिा पसल 500 500 
 

77 
अण्डा पसल 500 500 

 
78 

ईट्टा उद्योग   
ईट्टा उद्योग जचम्नी िएको 100000 100000 

79 छाला सकलन िथा लबक्री  3000 3000 
80 ईट्टा ,ढंुगा, बालिुा, िथा संकलन (लडपो) 3000 3000 
81 डोको, नाम्लो, िकारी, प्लाविक िथा बेिबासका सामानहरु  1000 1000 
82 हडशियसश पसल – इटा राडा सवहि अन्य) 5000 5000 
83 हाडशियसश पसल 4000 4000 
84 मेटलको िाडा  बनाउने व्यिसाय   500 500 
85 स्टेश्नरी पसल  थोक विके्रिा  2000 2000 
86 स्टेश्नरी पसल  िदु्रा विके्रिा 1000 1000 
87 आरन व्यिसाय 200 200 
88 फाटोकपी, फ्याक्स, लेलमनेर्न, ब्यान्डीङ्, कुररयर  1000 1000 
89 कम्प्यटुर, ड्राईलिङ िथा अन्य ईन्िीच्यटु 1000 1000 
90 कपडा पसल फेजन्स पसल थोक 2000 2000 
91 कपडा पसल फेजन्स पसल िदु्रा 1000 1000 
92 लडजजटल छापािाना (अपसेट प्रसे) 2000 2000 



 
 
 

93 

साईबर, नेट, गेम सेन्टर फोन सेिा (कम्यलुनकेसन सेिा) 1000 1000 

 
 
 
 
 

94 

लनमाशर् व्यिसायी    
क शे्रर्ी  10000 10000 
ि शे्रर्ी  8000 8000 
ग शे्रर्ी  6000 6000 
घ शे्रर्ी 4000 5000 

 
95 

”घ” िगश लनमाशर् व्यिसायी इजाजि दिाश र नविबरर्   
दिाश 10000 15000 
निीकरर् 5000 5000 
जररिाना (कायशविलधमा िोवकए बमोजजम)   
प्रलिललपी 1000 1000 
नामसारी 5000 5000 

96 रासायलनक मल, विउ विजन, वकटनार्क और्लध, दाना, चल्ला, 
लबक्री िेटेनरी समेि 

3000 4000 

97 कृवर् सामाग्री विक्री केन्द्र/र्ीि िण्डार 2000 2000 
98 एग्रोिेट 1500 1500 
99 लिडीयो लमक्सीङ, 1500 1500 
100 टू्यसन सेन्टर 1000 1000 
101 मेर्ीनरी सामान, बेररङ ररपेररङ िथा लबक्री (मोटर, जेनेटर आदद 

)  
2000 2000 

102 कृवर् उपकरर् ममशि िथा विक्री  500 500 
103 रेलमटेन्स सेिा क शे्रर्ी 3000 3000 
104 किाडी ब्यबसाय  4000 4000 
105 टुसश एण्ड ट्रािल  2000 2000 
106 कुररयर िथा कागो सेिा  1000 1000 
107 ट्रान्सपोटश सेिा 2000 2000 
108 संयिु िडा कायाशलय हल िाडा(प्रलिददन) 500 500 
109 जलडबटुी िनजन्य उद्योग (िोटो लगायि) 1500 1500 
 
 

110 

बैकल्पीक उजाश (गोबरग्यास, सोलार) 1500 1500 

 
111 

िीमा कम्पनी   
जीिन िीमा कम्पनी 20000 20000 
लनशजजिन विमा कम्पनी 15000 15000 

 
 

रङ रोगन पसल   



 
 

112 
 
113 

अटो ररक्सा संचालन गनश अटो ररक्सा सिारी साधन प्रचललि 
काननु बमोजजम दिाश गने लनकायमा दिाश िई नगरपाललका क्षेत्रमा 
व्यिसाय गनश लनिेदन दिाश गनश आउने व्यिसायीलाई लगाइने 
कर 

  

पवहलो पटक बाटो इजाजि 10000 15000 
निीकरर् बाटो इजाजि (प्रस्िाविि)  2000 2000 

114 पोल्ट्री सप्लायसश (दाना चल्ला विके्रिा) 2000 2000 
115 व्यिसावयक पोल्ट्री फमश (5०० िटा चल्ला िन्दा िढी ) 3000 1000 
 
 
 
 
 

116 

कृवर् व्यिसाय   
कृवर् फमश 500 500 
माछा पालन 500 500 
पोल्ट्री फमश ( 5०० िटा चल्ला िन्दा कम ) 3000 500 
िैसी फमश 500 500 
बाख्रा फमश 500 500 
गाई फमश 500 500 
अन्य  500 500 
दईुिटा सम्म िएमा 1000 1000 
दईु िन्दा बढी िएमा 1500 1500 

 
 
 
 

117 

सहकारी संस्था (दिाश एिम ् लसफाररस पलन व्यिसाय कर सरह 
लाग्नछे) 

  

क) संघ मािहि 5000 5000 
ि) प्रदेर् मािहि 4000 4000 
ग) नगरपाललका मािहि    
१) िचि िथा ऋर् 5000 5000 
२) कृवर् सहकारी 1000 1000 
३) बहउुदेश्य सहकारी 5000 5000 
४) पयशटन सहकारी 3000 3000 

 
118 

मास ुपसल   
क) िेडा, च्याङ्रा र िसी बोका 1500 1500 
ि) रागाँ , िैसी 1500 1500 
ग) बंगरु, सुंगरु 1500 1500 
घ) पन्क्षी जािी 1000 1000 

119 कृर्क समहु दिाश 500 500 
120 ह्याचरी उद्योग 10000 10000 

 



2. यस नगरपाललका लित्र रहेका उद्योग धन्दा िथा कलकारिानामा लगाउन ेस्थानीय कर  

 

लस.नं. 
 

वििरर् 

 

इकाई 
र्हरी क्षते्र 

आ.ि. 
2078/79 

आ.ि. 
2079/80 

1 क्रसर उद्योग साना (िावर्शक) प्रलि उद्योग 10,000/- 10,000/- 

2 क्रसर उद्योग मझौला (िावर्शक) प्रलि उद्योग 30,000/- 30,000/- 

3 क्रसर उद्योग ठुला (िावर्शक) प्रलि उद्योग 40,000/- 40,000/- 

4 बालिुा धनुे उद्योग ठुला (िावर्शक) प्रलि उद्योग 15,000/- 15,000/- 

5 बालिुा धनुे उद्योग ठुला (िावर्शक) वफरवफरे प्रलि उद्योग 10,000/- 10,000/- 

6 सािशजलनक नदी िोला वकनाराका ढंुगा लगट्टी बालिुा 
ग्रािेल, रोडा माटो चनुढंुगा स्लेट उत्िनन संकलन विवक्र 
िथा लनकासी 

प्रलि िगश वफट प्रदेर् सरकारबाट िोवकए बमोजजम 

 

 

 

 

लसफाररस लनूःर्लु्क व्यिस्था- 
१. अपाङ्गिा िलन व्यजिगि अपाङ्गिाको लसफाररस गदाश 
२. विपद परेको िलन राहिका लालग लसफाररस गदाश 
३. नसने कडा िथा असाध्य रोगको लनूःर्लु्क उपचारको लालग विपन्न िलन लसफाररस गदाश 
४.विपन्न र एकल मवहला लसफाररस गदाश 

 

१. व्यिसाय निीकरर् िफश  
क) व्यिसायको निीकरर् गदाश दिाश र्लु्क बराबर लाग्नेछ । 

 

२) जररिानाूः (२०७9 पसु मसान्िसम्म दिाश िथा नविकरर् गनश आएमा यस िन्दा अगाडीको जररिाना नलाग्न े

क) पौर् मसान्ि सम्म जररिाना नलाग्ने, िि ्पिाि चेत्र मसान्ि सम्म ५०% र असार मसान्ि १००% सम्म जररिाना 
लाग्नेछ । 

उद्योग दिाश िथा निीकरर् 

औद्योलगक व्यिसाय ऐन बमोलम लघउुद्यमको हकमा प्रमार् पत्र दस्िरु रु ५००।– (स्थानीय प्राइिेट फमश दिाश नविकरर् 
प्राइिेट फमश सम्बन्धी प्रचललि मापदण्ड बमोजजम) 



नोटूः मालथ उल्लेजिि बाहेक छुट हनु गएका व्यिसायहरुलाई व्यिसायको प्रकृलि हेरी उल्लेजिि विर्यसँग मेल िाने 
वकलसमको दरमा र्लु्क ललन े। 

र्हरी क्षते्र िन्नाले देहायको क्षते्रलाई बझुाउनछे ।  

क) यस नगरपाललकाको कालो पते्र सडक िएको ठाउँ सिै र धाददङिेसी बजार िडा नं. ३ को आसपासका (िडा नं. 
४,८,१२) को कच्ची सडकले छोएको समेि 

ि) धाददङ सल्यानटार सडक, धाददङ लिजप्लङ सडक, धाददङिेसी सनुौलाबजार सडक, धाददङिेसी धिुाकोट सडकले छुने सबै 
ग्रालमर् क्षते्र िन्नाले देहायको क्षते्रलाई बझुाउनछे । 

ग) कच्ची सडक िएका र बजार विस्िार निएका सहायक मागश, लगायि अन्य सबै क्षेत्रका िस्िीहरु । 

-0-  

 
  



 

अनसूुची ५ 

ऐनको दफा ६ सँग सम्बजन्धि 

(लनर्लेधि बाहेकका जलडबटुी िथा जजबजन्ि ुसम्बन्धी कर) 

िपलसल 

१. िोटो- २०००(प्रलि ५  रुि पूिश अनमुलि ललई)  
  

२. ऊन-१५०० (प्रलि १५ के.जी.) 
 

३. जडीबटुी-१५०० (प्रलि १० के.जी.) ४. हाड, लसंङ-१५०० (प्रलि टन) 
 

५. छाला-१५०० (प्रलि १० छाला) ६. प्िांि-५०० (प्रलि क्िीन्टल) 
७.बनकस-५० (प्रलि क्िीन्टल)  
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अनसुची ६ 

(ऐनको दफा ७ सँग सम्बजन्धि) 
नगर सिारी कर  
क) सिारी कर (िावर्शक) 
(क) बस, लमनी बस, माइक्रो बस, कार, जजप रु. २०००।–  
(ि) ट्रक, लहरी आदद हेिी सिारी िावर्शक रु. ३०००।–  
(ग) ई ररक्सा रु. १५००।–  
(घ) पािरटेलर िावर्शक रु. ५००।–  
(ङ) लनजी कार िथा जजप रु. १०००।–  
(च) ठेलागाडा, ररक्सा िावर्शक रु १००।–  
ि) पटके सिारी कर (प्रलि साधन) नगरपाललकाले बनाएको सडकमा  
(क) ट्रक लहरी लगायि ठुला सिारी साधन रु. ३०।—  
(ि) बस, माइक्रो÷जीप (िाडाको) रु. २५ ।- 
(ग) लनजी सिारी साधन रु. २० ।-  
(घ) मोटरसाइकल रु. ५।– 

(ङ) रात्रीकाललन पावकश ङ – रु. 80।– 
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अनसूुची ७ 
(ऐनको दफा ८ सँग सम्बजन्धि लबज्ञापन कर) 

 

क्र.सं. वििरर् आ.ि.०७8/७9 आ.ि.०७9/80 

 

१ 

ग्लो साइनबोडश,लडवपएस बोडश प्रलि ब.वफ रु ५०।- रु ५०।- 

फ्लेक्स - रु. 35 ।- 

२ िाल पेन्ट विज्ञापन प्रलि ि.वफ रु ५।- रु ५।- 

३ व्यानर (बडीमा एक मवहना सम्मको लालग) प्रलिगोटा रु 300।- रु 300।- 

४ पोिर पम्पलेट प्रलि िगश वफट प्रलि हजार - रु 3000।- 

५ आफ्नो व्यिसायको पवहचानको लालग व्यिसाय स्थलमा रािेर साइनिोडशको कर नलाग्ने । 
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अनसूुची ८  
(ऐनको दफा ९ सँग सजम्बन्धि मनोरञ्जन कर)  

 (क)  लसनेमाहलको प्रलि वटकट प्रलिव्यजि रु. ५।- साँस्कृलिक प्रदर्शनहल, लिएटर सैगीि िथा मनोरञ्जन प्रदर्शन 
स्थलको प्रिेर् र्लु्कमा प्रलि टकट प्रलि व्यजि रु.५।- का दरले मनोरञ्जन कर लगाउने । 

(ि)  जाद,ु सरकर्, चटकआददमा प्रलिददन रु.४००।-, मालसक १०,०००।- लगाउने । 

(ग)  कुनै पलन संघ संस्थाबाट आयोजना हनुे महोत्सि प्रदशर्नको प्रिेर् र्लु्कमा प्रलि व्यजि वटकट ५% का दरले सो 
प्रदशर्न स्थलको लित्र रमाइलो मेला सरकर् यस्िै प्रकृलिका अन्य कायशक्रममा प्रिेर् गरे िापि प्रलि व्यजि प्रलि 
वटकट मलु्यको ५% कर लगाउने । 

(घ)  नगर क्षेत्रका सािशजलनक स्थलमा नाफामलुक िस्ि ु िथा सेिाको विज्ञापन सवहि साँस्कृलिक िथा मनोरञ्जन 
कायशक्रमको लालग प्रलिददन रु. ३०००।– 

 

२. व्यिसावयक लिलडयोकर : 
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क्र सं वििरर् आ.ि.२०७8/७9 आ.ि.२०७9/80 

१ नगर क्षेत्रलित्र संचाललि व्यिसावयक केिलु व्यिसायमा िावर्शक रु.8000।- रु. 8000।- 
२ इन्टरनेट सेिा प्रदायक संस्था रु. 10,000।- रु.१०,000।- 
३ लडम – होम रु. 15,000।- रु. १५,000।- 



 

अनसुचुी ९ 

(ऐनको दफा १० सँग सम्बजन्धि) 
 (क)  नगरपाललका क्षेत्रमा आफुले लनमाशर्, रेिदेि र सञ्चालन गरे÷गराएको पसल, किल, हाटबजारको िाडा प्रलि िगश 

वफट स्थान हेरी रु. १००।- देजि रु. २००।- सम्म, अन्य सािशजलनक जग्गाको िाडा िापि प्रलि िगश वफट रु 
३०।- देजि ५०।- सम्म, लित्री स्थलका पलिश÷ऐलानी जग्गा ललज िा िाडामा ददँदा प्रलि िगश वफट रु. १०।- 
र नगर कायशपाललकाको पूिश स्िीकृलि ललएका सािशजलनक बाटोको छेउमा अस्थायी पसल थाप्न ददए िापि प्रलि 
िगशवफट रु. ५।- देजि १०।- सम्म मालसक िहाल विटौरी ललन े। लामो समयको ललज िा िाडामा ददँदा 
िावर्शक अलग्रम िाडा बझुाएमा १०% सम्म छुट ददने । 
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अनसूुची १० 

(ऐनको दफा ११ सँग सम्बजन्धि) 
1. पावकश ङ स्थलमा सिारी पावकश ङ गरे िापि ललइने पावकश ङ र्लु्क 

क्र.सं. वििरर् प्रलिददन प्रलि १ घण्टा २ देजि  ४ घण्टा िन्दा बढी 
 

आ.ि. 2078/79 आ.ि. 2079/80 

१ बस, ट्रक लगायि ठुला सिारी 
साधन 

रु. ५०।- रु. १००।-रु.५००।- रु. ५०।- रु. १००।-रु.५००।- 

२ 

 

कार÷जीप÷भ्यान 

 

रु.२०।- रु. ५०।-रु.३००।- रु.२०।- रु. ५०।-रु.३००।- 

३ 

 

मोटरसाईकल 

 

रु. १०।- रु. २०।-रु. ५०।- रु. १०।- रु.२०।-रु.५०।- 

 

2. लनर्लेधि क्षेत्रमा पावकश ङको लालग जजरिाना 
क्र.सं. वििरर् र्लु्क 

1. मोटर साईकल 100/- 
2. कार, भ्यान 200/- 
3. ठूला सिारी साधन 500/- 

3. हेिी ट्रकहरलाई सामान ढुिानीको लालग बेलकुा 6:00 बजेदेजि लबहान 8:00 बजेसम्म समय िोवकनेछ ।  
 

-0-  

 
  



 

अनूसूची १1 

(ऐनको दफा १३ सँग सम्बजन्धि) 
(नगर क्षेत्र लित्र लगाउने सेिा र्लु्क दस्िरु को दर)  
१. सेिा र्लु्क 

 

लस.नं. सेिाको वकलसम साविकको दर आ.ि.२०७8/७9 आ.ि.२०७9/80 

1 पक्की घरको सजशलमन मचुलु्का िापि  1000।- 1000।- 

2 अन्य सिै प्रयोजनको सजशलमन 
मचुलु्का िापि (पर्सेुिा बाहेक)  

 500।- 500।- 

३ अचल सम्पजत्त मूल्याकंन मूल्याङ्कन अंकको 0.08 प्रलिर्ि 0.08 प्रलिर्ि 

4 लनजी विद्यालयको दिाश लसफारीस 
र्लु्क 

उ.मा.वि./मा.वि./प्रा.वि 2000।-
/1500/1000 

2000।-
/1500/1000 

5 लमलापत्र र्लु्क (प्रत्येक पक्षबाट)  500।- 500।- 

6 घर नम्िररङ्ग प्लेट प्रलि गोटा  100।- 100।- 

7 टो.वि.स. दिाश र्लु्क÷नविकरर्  100।-  100।-  

8 स्थलगि प्रालबलधक सेिा र्लु्क  1000।- 1000।- 

9 घर लनमाशर्मा लाग्ने पिुाशधार ममशि 
संिार र्लु्क 

 पदक्क २०००/- 

कच्ची ५०० 

पदक्क २०००/- 

कच्ची ५०० 

१0 नागररकिा सजशलमन मचुलु्का र्लु्क  200।- 200।- 

१1 कृवर्/पर्पंुछीजन्य व्यिसाय दिाशको 
सजशलमन 

 200।- 200।- 

१2 व्याक हो लोडर प्रयोग र्लु्क    

13 इन्धन बाहेक प्रलिघण्टा  1100।- 1200।- 

 

२. विलिन्न प्रमाजर्ि िथा लसफाररस दस्िरु 



लस.नं. सेिाको वकलसम 

 
 

र्हरी क्षते्र ग्रामीर् नगर क्षते्र 

आ.ि. 

२०७8/७9 

आ.ि. 

२०७9/80 

आ.ि. 

२०७8/७9 

आ.ि. 

२०७9/80 

१ घरिाटो साँध सीमाना प्रमाजर्ि  

 

500।- 500।- 500।- 500।- 

२ नागररकिा प्रमार्पत्रको लसफाररस 
(अनसूुची र फाराम सवहि) 

100।- 0 100।- 0 

नागररकिा प्रमार्-पत्रको प्रलिललवप 
लसफाररस 

- 100।- - 100।- 

3 जग्गा नामसारी लसफाररस 500।- 500।- 500।- 500।- 

4 नाम, थर संर्ोधन लसफाररस 300।- 500।- 300।- 500।- 

5 घर लनमाशर् सम्पन्न प्रमार्पत्र दस्िरु  

 कुल क्षेत्रफल ३००० िगशवफट 
सम्म  

प्रलििगशवफट १।- 

सो िन्दा मालथ  प्रलििगशवफट थप  २।- 

व्यापाररक ििन लनमाशर् सम्पन्न 
प्रमार् पत्र दस्िरुमा  

५० प्रलिर्ि थप लाग्ने 

संस्थागि हाउजजङ प्रयोजनको लालग 
ििन लनमाशर् सम्पन्न प्रमार् पत्र 
दस्िरुमा 

थप र्ि प्रलिर्ि लाग्ने 

घर लनमाशर् सम्पन्न प्रमार्पत्र 
(कच्ची) 

500।- 500।- 500।- 500।- 

िकुम्प वपलडका १७ लडजाइन 
लित्रको सम्पन्न प्रमार् पत्रको  

200।- 200।- 200।- 200।- 

6 अन्य प्रयोजनको लालग घर कायम लसफाररस दस्िरु 

 १००० िगश वफट सम्म  500।- 500।- 500।- 500।- 

१००० देजि २००० िगश वफट 
सम्म   

1500।- 1500।- 1500।- 1500।- 

२००० देजि ३००० सम्म 2500।- 2500।- 2500।- 2500।- 

३००० देजि ४००० सम्म 4500।- 4500।- 4500।- 4500।- 



सो िन्दा मालथ 6500।- 6500।- 6500।- 6500।- 

7 घर कायम (कच्ची घर) 200।- 200।- 200।- 200।- 

8 घर नक्सा नामसारी पक्की (एकाघर) 500।- 500।- 500।- 500।- 

9 घर नक्सा नामसारी पक्की (एकाघर 
निएमा)) 

2500।- 2500।- 2500।- 2500।- 

10 कच्ची घर (ढंुगामाटोको जोडाई 
जस्िाको छाना) नक्सा नामसारी 

200।- 200।- 200।- 200।- 

11 कच्ची घर फुसको छाना िएको िा 
सामान्य घर िा टहरा नक्सा 
नामसारी 

100।- 100।- 100।- 100।- 

12 अस्थायी टहरा लनमाशर्को इजाजि 
दस्िरु (व्यिसावयक) 

र्हरी 
1000।– 
ग्रालमर् 
500।- 

र्हरी 
1000।– 
ग्रालमर् 500। 

र्हरी 
1000।– 
ग्रालमर् 500। 

र्हरी 
1000।– 
ग्रालमर् 500। 

1३ छुट जग्गा दिाशको लसफाररस दस्िरु 1000।– (एक रोपनी िन्दा मालथ प्र.रो.थप रु. 100।- 

14 विद्यिु जडानको लसफाररस दस्िरु 300।- 200।- 300।- 200।- 

15 लनजीधारा िा टेललफोन जडान 
लसफाररस दस्िरु 

300।- 100।- 300।- 100।- 

16 बैदेजर्क रोजगारको लालग लसफाररस 500।- 500।- 500।- 500।- 

17 पररिार ल्याएको/लगेको लसफाररस 300।- 300।- 300।- 300।- 

18 वििाह दिाश लसफाररस (विदेर्ीसँग) 2000।- 2000।- 2000।- 2000।- 

19 नािा प्रमाजर्ि दस्िरु 200।- 200।- 200।- 200।- 

20 िसोिास प्रमाजर्ि (बैदेजर्क प्रयोजन) 1000।- 1000।- 1000।- 1000।- 

21 बसोिास प्रमाजर्ि (स्िदेर्ी प्रयोजन) 200।- 200।- 200।- 200।- 



22 नाफामूलक संस्था दिाश/नविकरर् 
लसफाररस 

2000।- 2000।- 2000।- 2000।- 

23 सेिामूलक संस्था दिाश/स्िदेर्ी 
प्रयोजन लसफाररस 

500।- 500।- 500।- 500।- 

24 लनजी विद्यालय सञ्चालनको लसफाररस  2000।- 2000।- 2000।- 2000।- 

25 लनजी विद्यालय कक्षाथपको लसफाररस 1500।- 1500।- 1500।- 1500।- 

26 मोही नामसारी लसफाररस 200।- 200।- 200।- 200।- 

27 सम्बन्ध विच्छेदको लसफाररस 1000।- 1000।- 1000।- 1000।- 

28 ठुला उद्योग स्थापनाको लसफाररस 3000।- 3000।- 3000।- 3000।- 

29 मझौला उद्योग स्थापनाको लसफाररस 2000।- 2000।- 2000।- 2000।- 

30 साना िथा घरेल ुउद्योगको लसफाररस 500।- 500।- 500।- 500।- 

31 रुि काट्ने लसफाररस प्रलि गोटा 
(स्िीकृि आिश्यक पनेमा) 

200।- 200।- 200।- 200।- 

32 नेपाली पेन्सनपट्टा सम्बन्धी लसफाररस 500।- 500।- 500।- 500।- 

33 िारिीय पेन्सनपट्टा सम्बन्धी 
लसफाररस 

1000।- 1000।- 1000।- 1000।- 

34 अन्य मलुकुको पेन्सनपट्टा लसफाररस 2000।- 2000।- 2000।- 2000।- 

35 अपिुाली लसफाररस (नेपालको लालग) 1000।- 1000।- 1000।- 1000।- 

36 अपिुाली लसफाररस (विदेर्को लालग) 2000।- 2000।- 2000।- 2000।- 

37 व्यजिगि घटनादिाश, प्रमाजर्ि, सेिा 
र्लु्क  ३५ ददन पलछ 
जन्म,मतृ्य,ुवििाह,सम्बन्धविच्छेद,अवि
िाहीि, बसाइसराइ ) प्रमाजर्ि िथा 
लसफाररस (३५ कटेपलछ) 

३५ ददन सम्म : लनर्लु्क 

३६ ददन देजि : रु. २०० (विलम्ि) 

 व्यजिगि घटना द्रिा प्रमार्- पत्रको प्रलिललवप र्लु्क रु. 
५०० (प्रत्येक पटक) 



 व्यजिगि घटना िथा नागररक अलिलेिदिाश वकिाि हेरेर 
दस्िरु रु २०० (प्रत्येक पटक) 

38 उल्लेजिि बाहेकका अन्य विविध 
प्रमाजर्ि िथा लसफाररस 

200।- 200।- 200।- 200।- 

39 अंग्रजेीमा लसफारीस 1000।- 500।- 1000।- 500।- 

40 चार वकल्ला प्रमाजर्ि लसफाररस 500।- 500।- 500।- 500।- 

41 कन्सलुर प्रमाजर्करर् 500।- 500।- 500।- 500।- 

42 मालपोि/ सम्पजत्त कर रलसदको 
प्रलिललवप प्रमाजर्ि 

100।- 100।- 100।- 100।- 

43 आयश्रोि प्रमाजर्ि लसफाररस 500।- 500।- 500।- 500।- 

44 सामाजीक सरुक्षा ित्ताको पट्टा 
प्रलिललपी 

- 100।- - 100।- 

आयोजना पजुस्िका  

45 रु ५ लाि सम्म लागि िएका 
योजनाहरु 

200 200 200 200 ।- 

46 रु १० लाि सम्म लागि िएका 
योजनाहरु 

300 300 300 300 ।- 

47 रु २५ लाि सम्म लागि िएका 
योजनाहरु 

500 500 500 500 ।- 

48 रु २५ लाि िन्दा िढी लागि 
िएका योजनाहरु 

1000 1000 1000 1000 ।- 

49 उपिोिा सलमलि दिाश र्लु्क - - - 500 ।- 

50 िानेपानी िथा जलस्रोि सलमलि दिाश - - - 1000 ।- 

51 उपिोिा सलमलि निीकरर् - - - 200 ।- 

52 िानेपानी िथा जलस्रोि सलमलि 
निीकरर् 

- - - 500 ।- 

 

  



३. घर नक्सा पास दस्िरु 

क्र.स. वििरर् आ.ि.२०७8/७9 आ.ि.२०७9/80 

1 नक्सापास लनिेदन फारम दस्िरु (नक्सा पास वकिाब) रु.500 रु.500 

2 पक्की घर र पिाशल समेि प्रलि िगशवफट दस्िरु रु.6।- रु.6।- 

3 पक्की घरको लालग पिाशल लनमाशर् प्रलि िगशवफट दस्िरु रु.3।- रु.3।- 

4 कच्ची घरको प्रलि िगशवफट दस्िरु रु.१ रु.१ 

5 नयाँ घर लनमाशर् गदाश िौलिक पूिाशधार सधुार र्लु्क (पक्की) रु.2000।- रु.2000।- 

6 नगरपाललका हनु ुिन्दा अगाडी लनमाशर् गरेको नक्सापास 
गदाश (मापदण्ड अनरुुप लनमाशर् िएको) िएमा मात्र) प्रलि 
िगश वफट 

रु.3।– प्रलि 
िगशवफट 

रु.3।– प्रलि 
िगशवफट 

7 साविक घर पररििशन नहनुे गरी ममशि सम्िार गनुश परेमा 
एकमिु 

रु.1000 रु.1000 

8 नक्सा नामसारी िथा निीकरर् िापि  रु.1000 रु.1000 

9 घरको छिमा िा दायािाया साइटमा अगाडी पछाडी 
अस्थायी संरचना लनमाशर् 

रु.२।–प्रलििगश वफट रु.२।–प्रलििगश 
वफट 

10 व्यापाररक ििन  नक्सा पास दस्िरुमा  50 प्रलिर्ि थप 
लाग्ने 

50 प्रलिर्ि थप 
लाग्ने 

11 संस्थागि हाउजजङ प्रयोजनको लालग ििन नक्सा पास 
दस्िरुमा  

थप र्ि प्रलिर्ि 
लाग्ने 

थप र्ि प्रलिर्ि 
लाग्ने 

12 नक्सा संसोधन गनुश परेमा उपरोिानसुारका दरमा थप 
दस्िरु लाग्ने 

थप २५ प्रलिर्ि 
लाग्ने 

थप २५ प्रलिर्ि 
लाग्ने 

 

  



 

उपचार सेिा अन्िगशि 

 सेिाको प्रकलि लाग्ने र्लु्क 

क गाई िैसी 10 

ि गाई िैसी िंगरु िरायो 5 

ग कुकुर विरालो 25 

घ हात्ती घोडा िाँदर जंगली जनािर 50 

उपचार सेिा 
 सेिाको प्रकलि लाग्ने र्लु्क 

क गोिर पररक्षर् 10 

ि गिश पररक्षर् 10 

ग र्ि पररक्षर् गाइ, िैसी, िेडा िाख्रा िंगरु 25 

घ र्ि पररक्षर् पंक्षी 10 

ङ र्ि पररक्षर् कुकुर 100 

च र्ि पररक्षर् अन्य 200 

िन्ध्याकरर् 

 सेिाको प्रकलि लाग्ने र्लु्क 

क िोका÷राँगो÷साँढे 15 
ि कृलिम गिाशधान गाई िैसी िाख्रा 25 

लसफाररस 
 सेिाको प्रकलि लाग्ने र्लु्क 

 मतृ्य ुप्रमाजर्ि (क्ष्ूःि ्जनरल इन्स्यरेुन्स) 100 
 मतृ्य ुप्रमाजर्ि अन्य 100 
 अन्य प्रमाजर्ि िथा लसफाररस 100 
 पर् ुसेिा बाहेक अन्य मचुलु्का  500 

 

-0-  

  



अनसुचुी १2 

 

ऐलिहालसक, परुािाजत्िक स्थलहरुको र अन्य मनोरञ्जन स्थलहरुमा विदेर्ी िथा आन्िररक पयशटकहरुलाई लगाइने प्रिेर् 
र्लु्क कायशपाललकाले लनधाशरर् गरे बमोजजम हनुेछ । 

 

-0-  

  



अनसुचुी १3 

(ऐनको दफा १4 सँग सँग सम्बजन्धि फोहोर मैला व्यिस्थापन र्लु्क) 
१. अस्पिाल 

 सरकारी अस्पिाल, लनजी अस्पिाल िथा मेलडकलबाट उत्पादन हनुे फोहोर मैला व्यिस्थापन गनश छुटै्ट नीलि बनाई 
कायाशन्ियन गररने । 

 सामान्य फोहोर व्यिस्थापनको लालग अस्पिाल/लनजी अस्पिाल मालसक रु ५००।- 
और्धी जन्य उपचारमा प्रयोग िए पिाि विर्जजशि हनुे उपकरर्/सामग्रीहरुको लनमशललकरर्, लसररन्जको सईु लडस्ट्रोय गरी 
मेलडकल जन्य संक्रमर् हनुे फोहोरहरु सम्बन्धीि अस्पिाल/जक्ललनक/मेलडकलले नै व्यिस्थापन गनुश पनेछ । लनमशललकर् 
नगरी फोहोरमा लमसाएमा कसरु गरेको ठहरीने छ । त्यस्िो कसरु गने लनजी क्षेत्रलाईनगरपाललकाले पवहलो पटक रु. 
५,०००।- र दोस्रो पटक रु. २०,०००।-जररिाना गने छ । सो िन्दा बढी कसरु गरेमा व्यिसाय बन्द गररददने छ । 
सरकारी िएमा त्यस्िो अस्पिाल िा संस्थाको प्रमिुलाई वििागीय सजायका लालग लसफाररस गरर िलब ित्ता समेि रोक्का 
गनश सक्न ेछ । 

२. घरायसी फोहोर संकलन बापि मालसक 

क्र.सं. वििरर् आ.ि. 2078/79 आ.ि. 2079/80 

1 नगर क्षेत्रका फोहोर संकलन गररन े
प्रलि घर 

रु. 200/- रु. 200/- 

2 प्रलि सटर÷व्यिसायी रु. 200/- र थप रु. 50 रु. 200/- र थप रु. 50 

 

3. व्यिसायको प्रकृलि अनसुार थप र्लु्क मालसक 

क्र.सं. वििरर् आ.ि. 2078/79 आ.ि. 2079/80 

1 सिारी साधन ममशि चार पांग्र ेर सो 
िन्दा मालथका ग्यारेज 

रु. 500/- रु. 500/- 

2 मोटरसाइकल िकश सप रु. 200/- रु. 200/- 
3 किाडी संकलन व्यिसाय रु. 500/- रु. 500/- 

4 बधर्ाला रु. 500/- रु. 500/- 

5 रागो िथा बँगरुको मास ु विवक्र 
पसल 

रु. 300/- रु. 300/- 

6 िलस, बोका र कुिरुाको मास ु
विवक्र पसल 

रु. 200/- रु. 200/- 

7 िरकारी संकलन िथा होलसेल 
विक्री केन्द्र 

रु. 250/- रु. 250/- 

 

४. सरकारी िथा अन्य नाफारवहि संघ संस्थाको लालग मालसक 

क्र.सं. वििरर् आ.ि. 2078/79 आ.ि. 2079/80 

1 सरकारी कायाशलय, बैंक, विजत्तय र अन्य संघ संस्था रु. 300/- रु. 300/- 
 

-0-  

  



अनसुचुी १4 

(ऐनको दफा १5 सँग सम्बजन्धि अन्य व्यिसाय कर) 
 

5. अन्य व्यिसाय कर 

क्र.सं. वििरर् दर 
1. चाउलमन उद्योग 500/- 
2. पलु हाउस/स्नोकर हाउस/फुटसल 2500/- 
3. रोलध घर/दोहोरी घर 5000/- 
4. ल्याङ्गग्िेज सेन्टर 500/- 
5. कपास उद्योग 1000/- 
6. डान्स इजन्स्टच्यटु 500/- 
7. वफट्नेस सेन्टर 1000/- 
8. मेटल िकश सप 2000/- 
9. सिारी िालसङ सेन्टर (फुटपाथमा बाटोमा सो कायश गनश नपाउने) 2000/- 
10. नसशरी 500/- 
11. लाउण्डरी 500/- 

 

-0- 

 


