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सूर्योदर्य नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्याथन्वर्यन गनथ बनेको  

"सूर्योदर्य नगरपालिकाको आलर्थक ववधेर्यक, २०७६" 

 

प्रस्तावना :  

सूर्योदर्य नगरपालिकाको आलर्थक वर्थ २०७६/७७ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्याथन्वर्यन गनथको लनलित्त स्र्ानीर्य कर 
तर्ा शलु्क संकिन गनथ, छुट ददन तर्ा आर्य संकिनको प्रशासलनक व्र्यवस्र्ा गनथ वाञ्छनीर्य भएकोिे, नेपािको संववधानको धारा 
२२८ को उपधारा (२) बिोजिि सूर्योदर्य नगरपालिकाको नगर सभािे र्यो ऐन बनाएको छ । 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भ : (१) र्यस ऐनको नाि “सूर्योदर्य नगरपालिकाको आलर्थक ऐन, २०७६” रहेको छ । 

(२) र्यो ऐन २०७६ साि श्रावण १ गतेदेजि सूर्योदर्य नगरपालिका िेत्रिा िाग ुहनुेछ । 

२. सम्पजत्त कर : (१) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्रको घर र सो िे चचेको (जलिन्र् एररर्या) िग्गाको िूल्र्यांवकत रकििा 
अनसूुची -१ को दरिा सम्पजत्त कर िगाउनेछ । 

स्पष्टीकरण:- र्यस दफाको प्रर्योिनका िालग "घरिे चचेको िग्गा" भन्नािे घरिे ओगटेको िग्गाको िेत्रफि र अलधकति सो 
िग्गा बराबरको र्प िग्गासम्ि बझु्नपुछथ । 

(२) उपदफा (१) बिोजििको िग्गाको िूल्र्यांकन गदाथ अनसूुची -२ िा उल्िेि भएको दर भन्दा कि हनुे गरी िूल्र्यांकन 
गररने छैन । 

३. भलूि कर (िािपोत): नगरपालिका िेत्रलभत्र सम्पजत्त कर िागेको घरिग्गा बाहेकको िग्गािा अनसूुची -३ बिोजिि भलूिकर 
(िािपोत) िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

४. घरवहाि कर : नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र कुनै व्र्यजि वा संस्र्ािे भवन, पसि, ग्र्यारेि, गोदाि, टहरा, छलपर, कारिाना, 
िग्गा, पोिरी र र्यस्तै पक्की वा कच्ची संरचना पूरै वा आंजशक तवरिे वहाििा ददएकोिा अनसूुची -४ बिोजिि घरवहाि 
कर िगाइने र असूि गररनेछ । 

५. घरिग्गा रजिषे्ट्रशन शलु्क: (१) नगरपालिका िेत्रलभत्रको घर, िग्गा वा घरिग्गा रजिषे्ट्रशन पाररत गरी स्वािीत्व पररवतथन 
भएका वित प्रदेश सरकारिे तोकेको अनसूुची -५ बिोजििको दररेटिा घरिग्गा रजिषे्ट्रशन शलु्क असिु गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि नगरपालिकािा घरिग्गा रजिषे्ट्रशन शलु्क उठाउन आवश्र्यक पने साधन, श्रोत, प्रववलध तर्ा 
िनशजिको व्र्यवस्र्ापन नभएसम्ि नेपाि सरकारबाट तोवकएको कार्याथिर्यबाट घरिग्गा रजिषे्ट्रशन शलु्क असिु   
गररनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोजिि संकलित रकि प्रदेश कानून बिोजिि बााँडफााँड गरी स्र्ानीर्य तहिे प्राप्त गने रकि नगरपालिकाको 
सजित कोर्िा दाजििा गररनेछ । 

६. सवारी साधन कर : (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र दताथ हनुे र दताथ भई प्रर्योगिा रहेका  टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, ववद्यतुीर्य 
ररक्सा (ई-ररक्सा) र पावर वििरिा अनसूुची -६ बिोजिि सवारी साधन कर िगाइने र असिु गररनेछ ।  

(२) प्रदेश कानून बिोजिि प्रदेश सरकारिे िगाएको सवारी साधन कर प्रदेश सरकारिे तोकेको कार्याथिर्यिा नै बझुाउन ुपनेछ 
। 

(३) उपदफा (२) बिोजिि संकलित रकि प्रदेश कानून बिोजिि बााँडफााँड गरी स्र्ानीर्य तहिे प्राप्त गने रकि 
नगरपालिकाको सजित कोर्िा दाजििा गररनेछ । 

७. िनोरञ्जन कर : (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र हनुे िनोरन्िन व्र्यवसार्य सेवािा अनसूुची -७ बिोजिि प्रदेश सरकारिे िगाएको 
दरिा िनोरञ्जन कर असिु उपर गररनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बिोजिि िनोरञ्जन करबाट उठेको रकि िनोरञ्जन स्र्िको धनीिे कर उठेको िवहनाभन्दा पलछल्िो 
िवहनाको २५ गते लभत्र नगरपालिकािा िम्िा गनुथपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजििको रकि नगरपालिकाको ववभाज्र्य कोर्िा िम्िा गरी प्रदेश कानून बिोजिि बााँडफााँड गररनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोजिि बााँडफााँड भएको रकि िध्रे्य प्रदेश कानून बिोजिि स्र्ानीर्य तहिे प्राप्त गने रकि नगरपालिकािे 
सजित कोर्िा दाजििा गनुथ पनेछ । 

 

८. ववज्ञापन कर : (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र राजिने होलडिंग बोडथ साइन बोडथ ब्र्यानर िाई लभिन गिो बोडथ लडजिटि बोडथ स्टि 
धातकुो फे्रि वा कुनै स्र्ानिा िगाउने िेख्न,े वा ववद्यतुीर्य तरंग प्रर्योग गररएको ववज्ञापन / प्रचारको िालग राजिने वस्त ुवा 
सािग्रीिा गररने ववज्ञापनिा ववज्ञापन कर िगाइने र असिु गररनेछ । 

(२) नगरपालिका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनिा अनसूुची -८ बिोजिि ववज्ञापन कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोजििको रकि नगरपालिकाको ववभाज्र्य कोर्िा िम्िा गरी प्रदेश कानून बिोजिि बााँडफााँड गररनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोजिि बााँडफााँड भएको रकि िध्रे्य प्रदेश कानून बिोजिि स्र्ानीर्य तहिे प्राप्त गने रकि नगरपालिकािे 
सजित कोर्िा दाजििा गनुथ पनेछ । 

९. व्र्यवसार्य कर : नगरपालिका िेत्रलभत्र व्र्यापार, व्र्यवसार्य वा सेवािा पूाँिीगत िगानी र आलर्थक कारोवारका आधारिा अनसूुची 
-९ बिोजिि व्र्यवसार्य दताथ र नवीकरणिा व्र्यवसार्य कर िगाइने र असूि गररनेछ । 

१०. सेवा शलु्क, दस्तरु : नगरपालिकािे नेपािको संववधानको अनसूुची -८ बिोजििका िेत्र र ववर्र्यिा आफूिे पूर्याथएको 
सेवाबापत अनसूुची -१० िा उल्िेजित दरिा सेवाशलु्क तर्ा दस्तरु िगाई असिु गररनेछ ।  

११. पर्यथटन शलु्क : (१) आलर्थक वर्थ २०७६/७७ िा सूर्योदर्य नगरपालिका िेत्रलभत्र रहेका उद्यानऽ पाकथ ऽ संग्रहािर्य तर्ा 
नेपाि सरकारिे प्रवेश शलु्क उठाउन ददएका प्राचीन स्िारक र परुाताजत्वक सम्पदा िगार्यत अन्र्य पर्यथटकीर्य स्र्ि प्रवेश 
गरेबापत नगरपालिकािे अनसूुची - ११ बिोजिि पर्यथटन शलु्क िगाई असिु गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजििको पर्यथटन शलु्क सम्बन्धी कार्यथववलध प्रदेश कानून बिोजिि हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोजिि सङ्कलित रकि स्र्ानीर्य ववभाज्र्य कोर्िा िम्िा गररनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोजिि संकिन भएको रकि प्रदेश कानून बिोजिि बााँडफााँड गरी नगरपालिकािे प्राप्त गने रकि 
नगरपालिकाको सजित कोर्िा िम्िा गररनेछ । 

१२. सवारी साधन पावकथ ङ शलु्क : नगरपालिकािे आफूिे लनिाथण वा व्र्यवस्र्ा गरेको सवारी साधन पावकथ ङ स्र्ििा अनसूुची -
१२ बिोजिि सवारी साधन पावकथ ङ शलु्क  िगाई असिु गररनेछ । 

१३. बहाि ववटौरी शलु्क : नगरपालिका िेत्रलभत्र सावथिलनक, स्र्ानीर्य सरकारको नाििा रहेको, ऐिानी िग्गा र त्र्यस्ता िग्गािा 
रहेका पोिरी, हाटबिार, प्रदशथनस्र्ि र ती ठाउाँिा राख्न अस्र्ार्यी अनिुलत लिएका पसििा अनसूुची -१३ बिोजिि बहाि 
ववटौरी शलु्क िगाई असिु गररनेछ । 

१४. अिेटोपहारिा िाग्ने कर : नगरपालिका िेत्रलभत्र प्रचलित कानूनिे लनर्ेध गररएको िीविन्त ुवाहेकका अन्र्य ितृ वा िाररएका 
िीविन्तकुो हाड, लसङ, लवााँि, छािा िस्ता वस्तकुो व्र्यावसावर्यक कारोवार गरेबापत अनसूुची -१४ बिोजििको कर िगाई 
असिु गररनेछ ।  

१५. पूवाथधार उपर्योग सेवा शलु्क: नगर िेत्रलभत्रका नगरपालिकािे लनिाथण गरेका तर्ा हस्तान्तरण भई नगरपालिकाको 
स्वािीत्विा रहेका पूवाथधारहरुको उपर्योग गरेबापत अनसूुची -१५ बिोजििको पूवाथधार उपर्योग सेवा शलु्क असिु गररनेछ । 

१६. प्राकृलतक श्रोत संकिन तर्ा ववक्री शलु्क: (१) आलर्थक वर्थ २०७६/७७ िा सूर्योदर्य नगरपालिका लभत्र बिोजिि ढंुगा 
लगटी वािवुा िाटो दहत्तर बहत्तरको संकिन तर्ा वववक्रिा अनसूुची- १६ शलु्क िगाइने र असिु गररनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बिोजिि नगरपालिकािे ढंुगा लगटी वािवुा िाटो र दहत्तर बहत्तरको संकिन गनुथ अजघ प्रचलित संघीर्य 
कानून बिोजिि आवश्र्यक पने स्वीकृत वातावरणीर्य अध्र्यर्यन प्रलतवेदन कार्यथर्योिना प्रदेश सरकार सिि प्रस्ततु गनुथ  
पनेछ । 

(३) उपदफा (२) िा िे सकैु कुरा िेजिएको भएतापलन र्यस भन्दा पवहिे वातावरणीर्य अध्र्यर्यन प्रलतवेदन स्वीकृत भइसकेको 
अवस्र्ािा ढंुगा लगटी वािवुा िाटो र दहत्तर बहततर संकिन गनथ वाधा पने छैन ।  

(४) उपदफा(३) बिोजिि प्राकृलतक स्रोत संकिन तर्ा वववक्र शलु्कको संकलित रकि नगरपालिकाको ववभाज्र्य कोर्िा िम्िा 
गररनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोजिि संकलित प्राकृलतक श्रोत तर्ा ववक्री शलु्क बापतको रकि प्रदेश कानून बिोजिि बााँडफााँड गरी 
नगरपालिकािे प्राप्त गने रकि नगरपालिकाको सजित कोर्िा दाजििा गररनेछ । 

१७. वन पैदावार शलु्क :  (१) आलर्थक वर्थ २०७६/७७ िा सूर्योदर्य नगरपालिका िेत्रलभत्र नेपाि सरकारद्वारा सािदुावर्यक 
वनको रुपिा हस्तान्तरण गररएका रावष्ट्रर्य वनिध्रे्य उपभोिा सिूहिे कानून बिोजिि कार्यथर्योिना बनाई लनकालिएको साि र 
िर्यर बाहेकका काठ उपभोिा सिूह बावहर व्र्यापाररक प्रर्योिनका िालग ववक्री गरेिा त्र्यसरी ववक्री गरी प्राप्त गरेको रकििा 
दश प्रलतशत रकि वन पैदावार शलु्क बापत स्र्ानीर्य सजित कोर्िा दाजििा गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि उपभोिा सिूह बावहर व्र्यापाररक प्रर्योिनका िालग काठ ववक्री गरी उपभोिा सिूहिे प्राप्त गरेको 
रकि सािदुावर्यक वनको संरिण, सम्वर्द्थन, वातावरण संरिण र स्र्ानीर्य ववकाससाँग सम्बजन्धत कार्यथिा िचथ गनुथपनेछ । 

(३) वन पैदावार शलु्क सम्बन्धी कार्यथववलध प्रदेश कानूनिे लनधाथररत गरेबिोजिि हनुेछ । 

१८. कृवर्िन्र्य वस्तकुो व्र्यावसावर्यक कारोबारिा कर: (१) कृवर्िन्र्य उत्पादनको नगरपालिका िेत्रलभत्र हनुे व्र्यावसावर्यक कारोबारिा 
अनसूुची – १७ बिोजिि कर िगाई असिु गररनेछ । 

(२) कृवर्िन्र्य वस्तकुो कारोबार गने व्र्यजि, सिूह वा व्र्यवसार्यीसाँगको सिन्वर्यिा नगर कार्यथपालिकािे र्यस्तो कर असिुी 
सम्बन्धी आवश्र्यक व्र्यवस्र्ा गनथ सक्नेछ । 

१९.  दण्ड िररवाना: (१) नगरपालिका लभत्र कुनै व्र्यजि, संस्र्ा वा लनकार्यिे स्र्ानीर्य कानूनको उल्िंघन गरेको पाइएिा दण्ड 
िररवाना गनथ सक्नेछ । 

(२) र्यस ऐनको उल्िंघन बापत दण्ड र िररवानाको व्र्यवस्र्ा र्यसै ऐनिा उल्िेि भएकोिा सोही बिोजिि र उल्िेि 
नभएकोिा प्रचलित कानून बिोजिि हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोजििको दण्ड िररवानाको दर प्रचलित कानून बिोजिि हनुेछ । 

२०. दर घटाउन, बढाउन वा छुट ददन सवकने : (१) र्यस ऐन बिोजिि कर लतने दावर्यत्व भएका व्र्यजि वा संस्र्ाहरुिाई कुनै पलन 
वकलसिको कर छुट ददइने छैन । 

(२) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुरा िेजिएको भए तापलन नगरपालिकािे िनुाफारवहत सावथिलनक तर्ा सािदुावर्यक संस्र्ा, 
नेपाि सरकार वा प्रदेश सरकार वा नगरपालिका वा नेपाि सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वािीत्व भएका संगदठत 
संस्र्ािाई र्यस ऐन बिोजिि िाग्ने दस्तरु, शलु्क र करको दर घटाउन वा त्र्यस्तो दस्तरु, शलु्क र कर आंजशक वा पूणथ 
रुपिा छुट ददन सक्नेछ । 

(3) ठेक्का प्रवक्रर्याबाट आन्तररक आर्य संकिन गदाथ गराउाँदा त्र्यस्तो ठेक्काको सम्पूणथ रकि सम्झौताको बित एकिषु्ट बझुाएिा 
१० प्रलतशत (दश प्रलतशत) छुट ददइनेछ । वकस्ताबन्दीिा छुटको सवुवधा ददइने छैन । 

(४) िवहिाहरुिाई स्वरोिगार र आत्िसम्िालनत बनाउनका िालग िवहिाहरुको नाििा दताथ हनु आउने उद्योग व्र्यवसार्यिा 
पैँतीस प्रलतशत शलु्क छुट ददईनेछ ।  
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(5) "ग" शे्रणी सम्िको पररचर्य पत्र प्राप्त अपाङ्गहरुद्वारा संचालित उद्योग व्र्यवसार्यिा नगरपालिकािा लिइने करिा ५० प्रलतशत 
सम्ि कर छुट गररनेछ ।  

(6) नगरपालिका िेत्र लभत्र रहेका सािदुावर्यक ववद्यािर्यहरुिा अध्र्यर्यन गने "ग" शे्रणी सम्िको पररचर्य पत्र प्राप्त सबै अपाङ्ग 
ववद्यार्ीहरु र दलित ववद्यार्ीहरु िाई ववद्यािर्यिा कुनै प्रकारको शलु्क िाग्ने तर्ा िगाईने छैन । 

२१. प्रवक्रर्या सरिीकरण वा बाधा अड्काउ फुकुवा गनथ सक्ने: (१) प्रचलित करसम्बन्धी कानून तर्ा र्यस ऐनको कार्याथन्वर्यनको 
क्रििा सावथिलनक शाजन्त र व्र्यवस्र्ािा गम्भीर ििि पगेुको वा सावथिलनक आवागिनिा अवरोध भएको वा ववपद्को 
कारणिे उल्िेजित कानूनिे प्रदान गरेको कुनै सवुवधा उपभोग गनथ नपाउने अवस्र्ा लसिथना भएिा, कुनै िवटिता देजिएिा 
वा उल्िेजित कानून तर्ा र्यस ऐनको कार्याथन्वर्यनिा कुनै बाधा अड्काउ पनथ गएिा नगरपालिकािे आवश्र्यकता अनसुार 
अवलध र्प गनथ, प्रवक्रर्या सरिीकरण गनथ वा कार्याथन्वर्यनिा देजिएको बाधा अड्काउ फुकुवा गनथ सक्नेछ । 

(२) र्यस ऐनिा उल्िेि नभएका कुनै पलन ववर्र्यका दररेटहरु तत्काि लनधाथरण गनुथपने भएिा सोही ववर्र्यसाँग लिल्दोिलु्दो अको 
ववर्र्यको दररेटिाई आधार िानी दर कार्यि गररनेछ ।  
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अनसूुची - १ 

(दफा (२) को उपदफा (१) साँग सम्वजन्धत) 

सम्पजत्त करको दर (आ.व. २०७६/७७) 

क्र.सं. 
अनसूुची  २ बिोजििको िूल्र्यांवकत रकि रु. 

दर प्रलतिाि रु. 
भन्दा िालर् सम्ि 

१ ० ५००००० एकिषु्ट १०० 

२ ५००००० १०००००० एकिषु्ट १५० 

३ १०००००० २०००००० १५ 

४ २०००००० ३०००००० २० 

५ ३०००००० ४०००००० २५ 

६ ४०००००० ५०००००० ३० 

७ ५०००००० ६०००००० ३५ 

८ ६०००००० ७०००००० ४० 

९ ७०००००० ८०००००० ४५ 

१० ८०००००० ९०००००० ५० 

११ ९०००००० १००००००० ५५ 

१२ १००००००० २००००००० ६० 

१३ २००००००० ४००००००० ६५ 

१४ ४००००००० भन्दा िालर् प्रलतिाि ७० 

 

अनसूुची - २ 

(दफा (२) को उपदफा (२) साँग सम्वजन्धत) 

सम्पजत्तको िलु्र्याङ्कन   (आ.व. २०७६/७७)  

(क) घरको िूल्र्यांकन:- देहार्य बिोजििको न्रू्यनति िूल्र्यांकन दरका आधारिा िूल्र्यांवकत रकि 
घरको वकलसि दर  (प्रलत वगथवफट रु.) कैवफर्यत 

बााँसको बारबेर गरी िाटोको लिउन गरेको/नगरेको  र लिाजस्टक/ 
िर/ककथ टपाताको छानो भएको  

300 

 
इाँटा/ढुङ्गा - िाटोको िोडाइ - बााँस/काठ/ लसिेन्टिे बारबेर गरी 
लिाजस्टक/िर/ककथ ट पाताको छाना िगाएको  

600 

 
काठको घर ककथ टपाताको छाना भएको  800  
स्टीि फे्रि स्टक्चर, िस्तापाताको छाना तर्ा वेरा भएको 1000  
ककथ टपाताको छानो भएको इाँटा, ढुङ्गा लसिेन्टको िोडाई भएको 1500  
आर लस.लस. लसिेन्ट लिास्टर भएको ककथ ट पाता वा ढिान छानो भएको  2000  
कम्पाउण्ड वाि 300  
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(ि) िग्गाको िूल्र्यांकन:-  नगर कार्यथपालिकाबाट लनधाथररत िापदण्ड बिोजिि  घरिे चचेको िग्गाको करदातािे घोर्णा गरेको 
िूल्र्यांवकत रकि  

द्रष्टव्र्य :  नगरकार्यथपालिकाबाट लनधाथररत िापदण्ड बिोजिि व्र्यापाररक िेत्रिा पने वकत्ता १ रोपनी भन्दा बढी वा आवाशीर्य 
िेत्रिा पने वकत्ता २ रोपनी भन्दा बढी िेत्रफिको भएिा उल्िेजित िेत्रफि भन्दा बढी िग्गािाई कृवर् िेत्रको िानी 
िूल्र्यांकन गररनेछ । 

 

(ग) सम्पजत्तको िूल्र्यांकन = (क) + (ि) 

अनसूुची - ३ 

(दफा (३) साँग सम्वजन्धत) 

भलूिकर (िािपोत) रकि (आ.व. २०७६/७७) 

नगर कार्यथपालिकाबाट लनधाथररत िापदण्ड बिोजििको प्रलत रोपनी िूल्र्यांकन दरको आधारिा सम्पजत्त कर िाग्ने िग्गा बाहेकको 
िग्गाको िूल्र्यांकन हनुे रकिको  

क्र.सं. 
िूल्र्यांवकत रकि रु. 

दर प्रलतिाि रु. 
भन्दा िालर् सम्ि 

१ ० ५००००० एकिषु्ट १०० 

२ ५००००० १०००००० एकिषु्ट १५० 

३ १०००००० २०००००० १५ 

४ २०००००० ३०००००० २० 

५ ३०००००० ४०००००० २५ 

६ ४०००००० ५०००००० ३० 

७ ५०००००० ६०००००० ३५ 

८ ६०००००० ७०००००० ४० 

९ ७०००००० ८०००००० ४५ 

१० ८०००००० ९०००००० ५० 

११ ९०००००० १००००००० ५५ 

१२ १००००००० २००००००० ६० 

१३ २००००००० ४००००००० ६५ 

१४ ४००००००० भन्दा िालर् प्रलतिाि ७० 

उल्िेजित दर बिोजिि हनु आउने िािपोत (भलूिकर) रकि िलतसकैु भए तापलन कृवर् िेत्रिा एक करदाता (संस्र्ा, फिथ, उद्योग 
बाहेक) साँग रु. १७,००० भन्दा बढी िािपोत (भलूिकर) असिु गररने छैन । 

अनसूुची - ४ 

(दफा (४) साँग सम्वजन्धत) 

घरवहाि करको दर (आ.व. २०७६/७७) 

(क) आवाशीर्य प्रर्योिनका िालग घरवहाि िगाएकोिा वहाि रकिको ७ प्रलतशतिे हनु आउने रकि 

(ि) अन्र्य प्रर्योिनका िालग घरवहाि िगाएकोिा वहाि रकिको १० प्रलतशतिे हनु आउने रकि 
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(ग) वावर्थक रु. ५०,००० भन्दा कि घरवहाि कर असिु गने करदातािाई शनु्र्य दरिा बहाि कर िगाइने छ । र्यस्ता 
करदातािे घरबहािको सम्झौता सवहतको वववरण नगर कार्यथपालिकाको कार्याथिर्यिा बझुाउन ुपनेछ । 

अनसूुची - ५ 

(दफा (५) साँग सम्वजन्धत) 

 प्रदेश सरकारिे िगाएको घरिग्गा रजिषे्ट्रशन शलु्कको दर (आ.व. २०७६/७७) 

प्रदेश सरकारको आलर्थक ऐन, २०७६ को अनसूुची-१ िा उल्िेि भए अनसुार 

अनसूुची - ६ 

(दफा (६) साँग सम्बजन्धत) 

सवारी साधन कर (आ.व. २०७६/७७) 

(क) टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, ववद्यतुीर्य ररक्सा (ई-ररक्सा) र पावर वििरिा 
सवारी साधन दताथ – प्रलत सवारी साधन वावर्थक रु. २००० 

सवारी साधन दताथ नवीकरण – प्रलत सवारी साधन वावर्थक रु. १००० 
 

(ि) ववदेशी सवारी साधनहरु नेपाि प्रवेश गदाथ प्रवेश ववन्दिुा लिइने सवारी प्रवेश शलु्कको दर (प्रलत सवारी साधन प्रलत पटक) 

क्र.सं. सवारी साधनको वववरण दर रु. कैवफर्यत 

१ हेभी इजक्वपिेन्ट (डोिर, िोडर, एक्साभेटर) १६० 
 

२ लनिी तर्ा भाडाका िक ट्याक्टर ८० 
 

३ लनिी तर्ा भाडाका बस, वपकअप, लिलनबस, ट्याक्सी, भ्र्यान आदद ४८ 
 

४ लनिी तर्ा भाडाका कार, टेम्पो ३२ 
 

 

(ग) ववदेशी सवारी साधनहरु नेपाि प्रवेश गदाथ प्रवेश शलु्क संकिन गने कर संकिन केन्द्रहरु र ठेक्का वन्दोवस्त गने प्रर्योिनका 
िालग वावर्थक लनधाथररत न्रू्यनति वावर्थक ठेक्का अंक र संकिन केन्द्रहरु : 

क्र.सं.  वववरण न्रू्यनति वावर्थक कबोि रकि कैवफर्यत 

१ पशपुलतनगर 

रु. २०००००/- 
 २ िानेभञ्ज्र्याङ 

३ छजब्बसे 
 

अनसूुची - ७ 

(दफा (७) साँग सम्वजन्धत) 

प्रदेश सरकारबाट िगाइएको िनोरञ्जन करको दर (आ.व. २०७६/७७) 

प्रदेश सरकारको आलर्थक ऐन, २०७६ को अनसूुची-३ िा उल्िेि भए अनसुार 

 

 

अनसूुची - ८ 

(दफा (८) साँग सम्वजन्धत) 

ववज्ञापन करको दर (आ.व. २०७६/७७)  

बावर्थक रु 

क्र.सं. वववरण इकाई दर रु. कैवफर्यत 

१ 

  

६X६ फुट सम्िको होलडथङबोड सावथिलनक स्र्ि  
 

    

क. बिार िेत्र (वफक्कि, लतनघरे, हकथ टे, कन्र्याि, पशपुलतनगर, श्रीअन्त)ु वावर्थक प्रलत वोडथ १०००   
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क्र.सं. वववरण इकाई दर रु. कैवफर्यत 

ि. अन्र्य िेत्र वावर्थक प्रलत वोडथ ८००   

२ ६X६ फुट भन्दा ठुिो होलडथङबोड सावथिलनक स्र्ि 
 

    

क. बिार िेत्र (वफक्कि, लतनघरे, हकथ टे, कन्र्याि, पशपुलतनगर, श्रीअन्त)ु वावर्थक प्रलत वगथ वफट ५०   

ि. अन्र्य िेत्र वावर्थक प्रलत वगथ वफट   

४० 

  
  

३ पसििा गेट बनाइ राजिने ववज्ञापन पटक ३००   

४ सोिार बजत्तको पोििा २"x३" वफट (न पा िे लनधाथरण गरेको साइि) 
को वोडथिा राख्न ेववज्ञापन 

वावर्थक प्रलत पोि १०००   

५ लडजिटि लडस्लिे वोडथ वावर्थक प्रलत वगथ वफट     

६ ववज्ञापन प्रर्योिनका िालग बनाइने स्वागत गेट प्रलत गोटा प्रत्रे्यक पटक ५००   

६ पोष्टर पोष्टर प्रलत गोटा प्रलत वगथ वफट ५   

७ लभते्त िेिन प्रलत गोटा प्रलत वगथ वफट २   

 

उल्िेजित बिोजििको ववज्ञापन कर असिुी ठेक्का बन्दोवस्त गने प्रर्योिनका िालग वावर्थक न्रू्यनति  कबोि अंक रु. १०००००।- 
लनधाथरण गररएको छ । 

अनसूुची - ९ 

(दफा (९) साँग सम्वजन्धत) 

व्र्यवसार्य करको दर (आ.व. २०७६/७७) 

क्र.सं. वववरण दर रु. कैवफर्यत  
व्र्यवसार्य कर     

१  इिेक्िोलनक पसििा  लभलडर्यो, क्र्यासेट  ररकडथर तर्ा लिेर्यर आददको व्र्यापारिा      
क. ठूिा (दश िाि भन्दा िालर् जस्र्र सम्पलत भएको) ४०००    
ि. िझौिा (१० िाि सम्ि स्र्ीर सम्पलत भएको) २०००   

२ िददरा तर्ा चरुोट लडिर    

  क. िददराको लडिर ५०००  

  ि. चरुोट लडिर २०००  

३ ज्वेिरी  ५०००   

४ लनिाथण सािग्री बेच्ने पसि ३५००   

  सानो 3500  

  ठूिो 5000  

५  फलनथलसङको सािग्री कापेट,पदाथ आदद वस्तकुो र्ोक तर्ा िुद्रा व्र्यापारिा       
क. ठूिा (पााँच िाि भन्दा िालर् जस्र्र सम्पलत भएको) २०००    
ि. िझौिा (१–५ िाि स्र्ीर सम्पलत भएको) १५००    
ग. साना (रु. १ िाि सम्ि जस्र्र सम्पलत भएको) १०००   

६  दैलनक उपभोगका िाद्य पदार्थ, कपडा, व्र्यापारिा       
क. ठूिा (पााँच िाि भन्दा िालर् जस्र्र सम्पलत भएको) २०००    
ि. िझौिा (१–५ िाि स्र्ीर सम्पलत भएको) १०००   
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क्र.सं. वववरण दर रु. कैवफर्यत  
ग. साना (रु. १ िाि सम्ि जस्र्र सम्पलत भएको) ५००   

७ कृवर् िन्र्य वस्तकुो र्ोक तर्ा िदु्रा व्र्यापारिा       
क. ठूिा (पााँच िाि भन्दा िालर् जस्र्र सम्पलत भएको) २०००    
ि. िझौिा (१–५ िाि स्र्ीर सम्पलत भएको) १०००    
ग. साना (रु. १ िाि सम्ि जस्र्र सम्पलत भएको) ५००   

८ सवारी साधन ववके्रता      
क. िोटरसाइकि सोरुि ५०००    
ि. गाडी सोरुि १००००   

९ ववशेर्ज्ञ परािशथ तर्ा अन्र्य व्र्यवसावर्यक सेवा      
क. जचवकत्सक १५००    
ि. कववराि १५००    
ग. इजञ्जनीर्यर १५००    
घ. काननु व्र्यवसार्यी १५००    
ङ िेिापरीिक १५००    
च. दन्तजचवकत्सक १५००    
छ. कम्लर्यटुर एनालिष्ट तर्ा प्रोग्रािर १५००    
ि.बीिा एिेन्ट १५००    
झ. सभेर्यर १५००    
ञ. अनवुादक १५००    
ट. पशजुचवकत्सक १५००    
ठ.सेर्यर दिाि १५००    
ड. घर नक्सा लनिाथण गने स.ई. र अ.स.ई. 1500   
च. तालििप्राप्त कािीगढ (लिस्त्री) ५००  

१० लनिाथण व्र्यवसार्यी      
क) नगरपालिकािा प्रधान कार्याथिर्य भएको ३०००    
ि) नगरपालिकािा प्रधान कार्याथिर्य नभएको ५०००   

११ उत्पादनिूिक उद्योग (कोरा िाि वा अधथप्रशोलधत िाि वा िेर गइरहेको िाि 
सािानहरुको वा अन्र्य िाि सािान प्रर्योग वा प्रशोधन गरी िािसािान उत्पादन 
गने उद्योग व्र्यवसार्यिा)      
क. ठूिा ३०००    
ि. िझौिा २५००    
ग. साना २०००   

१२ उिाथििुक उद्योग (ििस्रोत, वार्य,ु सौर्यथशजि, कोइिा, प्राकृलतक तेि, ग्र्यास, वार्योग्र्यास 
तर्ा अन्र्य स्रोतहरुबाट उिाथ पैदा गने उद्योग व्र्यवसार्यिा)      
क. ठूिा ३०००    
ि. िझौिा २५००    
ग. साना २०००   

१३ कृर्ी तर्ा बन्र्यिन्र्य उद्योग  (िूितः कृर्ी वा बन पैदावरिा आधाररत (जचर्या 
बाहेक) उद्योग व्र्यवसार्यिा)     
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क्र.सं. वववरण दर रु. कैवफर्यत  
क. ठूिा ३०००    
ि. िझौिा २५००    
ग. साना २०००   

१४ िलनि उद्योग  (िलनि  उत्िनन ्वा प्रशोधन गने उद्योग व्र्यवसार्यिा)      
क. ठूिा ३०००    
ि. िझौिा २५००    
ग. साना २०००   

१५ होटि व्र्यवसार्य      
क. ठूिा (िाना तर्ा िि सिेतको व्र्यवस्र्ा भएको) ३५००    
ि. िझौिा (िाना िात्र व्र्यवस्र्ा भएको) २०००    
ग. साना जचर्या नास्ता हल्का पेर्य पदार्थ १०००    
घ. साना जचर्या चिेना घमु्ती कटगरा ५००   

१६ पर्यथटन उद्योग  (पर्यथटन, आवास, िोटेि, होटेि, रेषु्टरााँ, ररसोटथ, िाभल्स एिेन्सी, 
स्कीइङ, ग्िाइजण्डङ, वाटर र् र्याजफ्टङ, पोनी िेवकङ, पदर्यात्रा, हटएर्यर ब्र्यािलुनङ, लर्यारा 
सेलिङ, गल्फकोसथ, पोिो, अश्वरोहण, होि-स्टे (घरबास) आदद उद्योग व्र्यवसार्यिा)      
क. ठूिा ३०००    
ि. िझौिा २५००    
ग. साना २०००   

१७ सेवा उद्योग (छापािाना, जिलनङ तर्ा बेलिङ व्र्यवसार्य, चिजचत्र व्र्यवसार्य, सावथिलनक 
पररवहन व्र्यवसार्य, फोटोग्राफी, प्रर्योगशािा, हवाई सेवा, शीत भण्डार आदद उद्योग 
व्र्यवसार्यिा)      
क. ठूिा ३०००    
ि. िझौिा २५००    
ग. साना २०००   

१८ लिि कुटानी पेिानी वपसानी प्रलत अश्वशजि 1000   

१९ लनिाथण उद्योग (सडक, पिु, रोपवे, टनेि, िलिबस, टनेि, फ्िाइङ बिृ तर्ा 
औधोलगक,व्र्यापाररक एवं आवास कम्लिेक्स आदद लनिाथण गरी सिािन गने उद्योग 
व्र्यवसार्यिा)      
क. ठूिा 4000    
ि. िझौिा 3500    
ग. साना 2500   

२० सिार सेवा      
क. लनिी िेत्रको हिुाक सेवा ५००    
ि. लनिी िेत्रको  टेलिफोन, फ्र्याक्स सेवा, फोटोकपी, िोवाइि फोन, आइ.एस.्डी. 
एस.्टी.डी, इिेि, रेलडर्यो पेजिङ अदद ५००    
ग. कुररर्यर सेवा ५००    
घ. छपाई तर्ा प्रकाशन 3000   

२१ लबत्तीर्य सेवा      
क. नेपाि सरकारको पूणथ स्वालित्विा रहेको बाहेकका आलर्थक कारोबार गने     
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क्र.सं. वववरण दर रु. कैवफर्यत 

वाजणज्र्य बैँक  
वगथ क १५०००    
वगथ ि १००००    
वगथ ग ५०००    
ि. आलर्थक कारोबार गने ववत्तीर्य कम्पनीको िखु्र्य कार्याथिर्य ५०००    
ग. ववत्तीर्य कम्पनी शािा कार्याथिर्य ५०००    
घ. बीिा कम्पनी ५०००    
ङ ववदेशी िदु्रा सटही दर 2000    
च. लधतोपत्र कारोबार १०००    
छ. सहकारी बैँक तर्ा संस्र्ा 1500   

२२ स्वास््र्य सेवा      
क. गैर सरकारी अस्पताि 10०००    
ि. नलसथङ्ग होि 7०००    
ग. जक्िलनक तर्ा ल्र्याव १५००   

२३ जशिा सेवा      
क. लनिी िेत्रका स्कुि, क्र्याम्पस, ववश्वववद्यािर्य      
 ववश्वववद्यािर्य 10०००    
 क्र्याम्पस 5०००    
 स्कुि, 35००    
ि. तालिि तर्ा अध्र्यर्यन केन्द्र १०००    
ग. तालिि, कम्लर्यटुर तर्ा भार्ा प्रजशिण संस्र्ा १०००   

२४ ििथत संभार सेवा      
क. हेभी इजक्वपिेन्ट, बस, िक, कार १५००    
ि. िोटरसाइकि, टेम्पो, साइकि ििथत कारिाना १५००    
ग. रेलडर्यो वट.भी., घडी, प्रेशर कुकर, वहटर, टेलिफोन सेट, ववद्यतु अन्र्य सािाग्री ििथत 
केन्द्र ५००   

२५ अन्र्य सेवा      
क. ववज्ञापन सेवा १०००    
ि. बैदेजशक रोिगार सेवा  10000    
ग. स्वेदेशी रोिगार सेवा ५००    
घ. सेके्रटररर्यि सेवा १०००   

२६ हाउजिङ कम्पनी तर्ा घरिग्गा िररद लबक्री –ररर्यि स्टेट) 10000   

२७ ब्रू्यटीपािथर,केश शृ्रगांर,ड्राईजक्िनसथ, फोटो स्टूलडर्यो लसिाई आदद ।      
क. ठूिा (पााँच िाि भन्दा िालर् जस्र्र सम्पलत भएको) १६००    
ि. िझौिा (१–५ िाि स्र्ीर सम्पलत भएको) १२००    
ग. साना (रु. १ िाि सम्ि जस्र्र सम्पलत भएको) ८००   

२८ साईनबोडथ बनाउने पेजन्टङ्ग सेवा      
क. ठूिा (पााँच िाि भन्दा िालर् जस्र्र सम्पलत भएको) १५००    
ि. िझौिा (१–५ िाि स्र्ीर सम्पलत भएको) १०००   
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क्र.सं. वववरण दर रु. कैवफर्यत  
ग. साना (रु. १ िाि सम्ि जस्र्र सम्पलत भएको) ५००   

२९ पश ुबधशािा      
क. ठूिा (पााँच िाि भन्दा िालर् जस्र्र सम्पलत भएको) 2500    
ि. िझौिा (१–५ िाि स्र्ीर सम्पलत भएको) १500    
ग. साना (रु. १ िाि सम्ि जस्र्र सम्पलत भएको) 700   

३० िास ुलबके्रता / फे्रस हाउस  2000   

३१ फूि र लबरुवा लबके्रता 1500    

३२ पिु हाउस 2000   

३३ िोटो व्र्यवसार्यी  2000   

३४ लससा, लिाइउड ववके्रता  2000   

३५ भााँडाकुाँ डा  लबके्रता      
क. ठूिा (पााँच िाि भन्दा िालर् जस्र्र सम्पलत भएको) २५००    
ि. िझौिा तर्ा साना 20००   

३६ जस्टि,काठ,फलनथचर लबके्रता  5000   

३७ िेिौना,उपहार (लगफ्ट) लबके्रता  2000   

३८ केविु नेटववकथ ङ्ग (वावर्थक व्र्यवसार्य शलु्क)     

३९ घरनक्सा लनिाथणका िालग स्र्ापना भएका फिथ ७000  

४० परािशथ सेवा सम्बन्धी फिथ २५००   

४१ दूग्ध जचस्र्यान केन्द्र      
   साना 2000    
   ठूिा ३०००   

४२ जचर्या लर्याकेजिङ उद्योग      
क. ठूिा ४०००    
ि. िझौिा ३0००    
ग. साना २५००   

४३ अन्र्य व्र्यवसार्य      
क. ठूिा (पााँच िाि भन्दा िालर् जस्र्र सम्पलत भएको) ३०००    
ि. िझौिा (१–५ िाि स्र्ीर सम्पलत भएको) २५००    
ग. साना (रु. १ िाि सम्ि जस्र्र सम्पलत भएको) २०००   

४४ पेिोि पम्प 10०००  

४५ ग्र्यास लडिर २५००  

४६ जचर्या उद्योग    

 क. साना उद्योग 5000  

 ि. िझौिा उद्योग 7000  

 ग. िघ ुउद्योग 10000  

 घ. ठूिा उद्योग 15000  

४७ दूग्धिन्र्य िाद्य पदार्थ उत्पादन गने उद्योग   

 क. ठूिा 3000  

 ि. िझौिा 2500  
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क्र.सं. वववरण दर रु. कैवफर्यत 

 ग. साना 2000  

 

व्र्यवसार्य कर लनधाथरण गदाथ िालर् उल्िेजित भए बाहेक प्रकृलतका व्र्यवसार्य दताथ हनु आएिा लिल्दो प्रकृलत र स्तरको दरिा 
व्र्यवसार्य कर असिु गररनेछ । 
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अनसूुची - १० 

(दफा (१०) साँग सम्वजन्धत) 

सेवाशलु्क तर्ा दस्तरुको दर (आ.व. २०७६/७७) 

 

(क) िालसक फोहोरिैिा व्र्यवस्र्ापन शलु्क: नगरपालिका लभत्रका देहार्यका िेत्रबाट उत्पादन हनुे फोहोरिैिा व्र्यवस्र्ापन बापत 
देहार्यिा उल्िेजित दरिा िालसक फोहोरिैिा व्र्यवस्र्ापन शलु्क िगाई असिु गररनेछ । 

 

िालसक फोहरिैिा व्र्यवस्र्ापन शलु्कको दर 
क्र.सं. वववरण दर रु. कैवफर्यत 

१ घर १ तिे ४  कोठासम्िको प्रलत घर प्रलत घर रु ५० 
। सारै् पररवारको संख्र्या 
अनसुार प्रलत पररवार र्प रु 
५०। र्प र ब्र्यबसार्य र 
बास एकै स्र्ानिा भएिा 
िनु बढी  हनु्छ सोही 
अनसुार लिने, दोहोरो शलु्क 
नलिने । 

  
  
  

प्रर्योग भएको तिाको 
िात्र 

२ घर २ तिे ११/१२ कोठासम्िको 
३ घर ३ तिे १६/१७ कोठासम्िको 
४ घर ३ तिे २० कोठासम्िको 

५ घर ३ तिे भन्दा बढी तिा भएको घर  प्रलत तिा १००   

६ पसि १ कोठाको साना वकराना पसि, प्रलत तिा ५०   

७ साना वकराना पसि ५०   

८ वकराना होिसेि, रेडीिेड कपडा ठुिो वकराना कपडा पसि  १००   

९ कस्िेवटक्स, दघु डेरी, साना जचर्या पसि १००   

१० कस्िेवटक्स होिसेि पसि                     १००   

११ ब्रू्यवट पािथर  १००   

१२ लिठाई पसि २००   

१३ आईसक्रीि पािथर  १००   

१४ पाउरोटी उद्योग  १५०   

१५ पाउरोटी पसि ५०   

१६ रेषु्टरेण्ट  २००   

१७ होटि िाना नास्ता ३००   

१८ फूटपार् घूम्ती ठेिा १००   

१९ फूटपार्िा िकै, भक्का बेच्ने १००   

२० पान पसि १००   

२१ कोल्ड लडं्रक्स पसि १००   

२२ िददरा होिसेि पसि १००   

२३ पेलसी, कोका कोिा लडिसथ   १५०   

२४ ग्र्यास लडिर १००   

२५ अस्पताि (सानो, िझौिा, ठूिो) अस्पताि िन्र्य फोहोरिैिा बाहेक १५०/२००/३००   

२६ जक्िलनक/ल्र्याव/लर्यार्ोिोिी (अस्पताि िन्र्य फोहोरिैिा बाहेक) ५००   

२७ और्धी पसि  १००   

२८ आर्यवेुददक और्धी पसि १००   
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क्र.सं. वववरण दर रु. कैवफर्यत 

२९ आर्यवेुददक और्धी पसि ल्र्याब र डाक्टर २००   

३० पशिुन्र्य और्धी पसि  १००   

३१ कृवर्िन्र्य और्धी पसि  १००   

३२ होलिओपेलर्क और्धी पसि               १००   

३३ होलिओपेलर्क और्धी पसि, ल्र्याब र डाक्टर २००   

३४ िठ, िजन्दर, गमु्बा, िजस्िद, चचथ आदद १००   

३५ स्कूि/बोडसथ (ददवा/आवाशीर्य) 200/500   

३६ किेि ३००   

३७ चाईल्ड केर्यर स्कूि   १००   

३८ सैिनु  २५०   

३९ सरकारी संघ संस्र्ा नाफा ििुक कार्याथिर्य िात्र २००   

४० बैंक ३००   

४१ फाइनान्स कम्पनी २००   

४२ ईन्सरेुन्स कम्पनी २००   

४३ बचत तर्ा ऋण सहकारी संस्र्ा (सानो, ठूिो) २००   

४४ संघसंस्र्ा (एन.जि.ओ.) २००   

४५ संघसंस्र्ा (आई.एन.जि.ओ.) ५००   

४६ िोटर साईकि ग्र्यारेि सानो २००   

४७ िोटर साईकि ग्र्यारेि ठूिो      ३००   

४८ िोटर ग्र्यारेि ३००   

४९ साईकि-ररक्सा ििथत केन्द्र १००   

५० साईकि लबक्री केन्द्र १००   

५१ पेिोि पम्प ३००   

५२ पाटी लर्यािेस ५००   

५३ फे्रस हाउस (िास ुपसि) ३००   

५४ रााँगा (िास ुपसि)   (सानो, ठूिो) ४००   

५५ बंगूर (िास ुपसि) (सानो, ठूिो) ४००   

५६ िसी (िास ुपसि) (सानो,  ठूिो) ३००   

५७ िाछा पसि (सानो, िझौिा र ठूिो) ३००   

५८ लससा पसि (सानो, िझौिा र ठूिो) 4००   

५९ छापा िाना  2००   

६० पसु्तक पसि  १००   

६१ स्टेशनरी पसि  १००   

६२ हाडथवेर्यर पसि (सानो,  ठूिो) २००   

६३ भााँडा पसि  १००   

६४ एफ.एि. रेलडर्यो   १००   

६५ पत्र–पलत्रका पसि १००   

६६ टेलिलभिन १००   

६७ रेलडर्यो, टेलिलभिन, िोवाईि, कम्लरू्यटर ििथत केन्द्र १००   
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क्र.सं. वववरण दर रु. कैवफर्यत 

६८ रेलडर्यो, टेलिलभिन, िोवाईि, कम्लरू्यटर लबक्री केन्द्र १००   

६९ घडी ििथत केन्द १००   

७० घडी पसि १००   

७१ साईबर पसि  १००   

७२ कम्रू्यलनकेशन १००   

७३ िाभि एिेन्सी १००   

७४ िोटरसाईकि सोरुि २००   

७५ ट्याक्टर सोरुि ३००   

७६ गाडी सोरुि  ३००   

७७ सोिार पसि  १००   

७८ फिफूि पसि  ३५०   

७९ िेनपावर १००   

८० तरकारी पसि (सानो, िझौिा ठूिो)  ३००   

८१ आिू, लर्याि होिसेि         २००   

८२ कपडा पसि (सानो,  ठूिो) १००   

८३ रेलडिेट कपडा पसि (सानो, ठूिो) १००   

८४ टेिसथ  १००   

८५ िेलसनरी सािान लबक्री केन्द्र  १००   

८६ िोटसाईकि पाटथ पसि  १००   

८७ ववलभन्न िोटरहरु लबक्री गने पसि १००   

८८ गाडी को पाटथस पसि  १००   

८९ वट.लभ., फ्रीि पसि  १००   

९० िूत्ता, चलपि पसि  १००   

९१ बूवकङ्ग काउन्टर १००   

९२ लसनेिा हि ५००   

९३ आल्िूलनर्यि पसि (होिसेि)   २००   

९४ आल्िूलनर्यि फलनथचर केन्द्र २००   

९५ सूनचााँदी  पसि १००   

९६ सूनचााँदी  कारिान १००   

९७ फलनथचर उद्योग  ३००   

९८ फलनथचर पसि  १००   

९९ गिृ उद्योग  २००   

१०० पानी उद्योग २००   

१०१ धान लिि उद्योग  (सानो र ठूिो) ३००   

१०२ चाउचाउ, भजुिर्या, दाििोठ उद्योग  २००   

१०३ छािा िन्र्य उद्योग  २००   

१०४ व्र्याग उद्योग  २००   

१०५ र्ोक्पा उद्योग  २००   

१०६ िैनवत्ती उद्योग  १००   
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क्र.सं. वववरण दर रु. कैवफर्यत 

१०७ गिैंचा उद्योग  २००   

१०८ कापी उद्योग  २००   

१०९ नसथरी  २००   

११० काठ लिि  ३००   

१११ धान लिि  ३००   

११२ तेि पेल्ने लिि  ३००   

११३ व्र्याग पसि १००   

११४ व्र्याग पसि (होिसेि) १००   

११५ कापेट र्ोक लबके्रता पसि १००   

११६ िदु्रा सटही काउन्टर १००   

११७ लसप तर्ा तालिि केन्द्र १००   

११८ सेलिनार हि  २००   

११९ डान्स सेन्टर १००   

१२० संगीत साधना केन्द्र १००   

१२१ सेक्रू्यररटी अवफस   १००   

१२२ कन्सल्टेन्सी  १००   

१२३ कम्लरू्यटर इवष्टच्रू्यट १००   

१२४ फोटो स्टूलडर्यो १००   

१२५ फोटो ल्र्याब सेन्टर १००   

१२६ कवाडी पसि  ३००   

१२७ ररपेर्यररङ सेन्टर  १००   

१२८ ड्राईलभङ सेन्टर १००   

१२९ िेिापढी सेन्टर १००   

१३० कुिरुाको चल्िा र अण्डा लडिसथ १००   

१३१ फ्िेक्स वप्रन्ट १००   

१३२ आटथ सेन्टर १००   

१३३ साप्तावहक हाट बिार २०००   

१३४ साप्तावहक कृवर् तर्ा पश ुहाट   ३५००   

१३५ ईटा लबक्री केन्द्र २००   

१३६ ढुङ्गा, लगट्टी लबक्री केन्द्र २००   

१३७ बस व्र्यवसार्यी संघ १००   

१३८ िक व्र्यवसार्यी संघ १००   

१३९ िर्याक्टर व्र्यवसार्यी संघ १००   

१४० ढुवानी सेवा  १००   

१४१ कुररर्यर सेवा १००   

१४२ क्िव  १००   

१४३ टेन्ट हाउस  २००   

१४४ भााँडा पसि  १००   

१४५ क्र्याटररङ  २००   
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क्र.सं. वववरण दर रु. कैवफर्यत 

१४६ पिु हाउस  २००   

१४७ तर्यारी पोर्ाक (गािेन्ट)  ३००   

१४८ सपुरिाकेट  २५००   

१४९ लडपाटथिेन्ट स्टोर  ४००   

१५० िन्ड्री (ड्राई जक्िनसथ)  १००   

१५१ कााँटा पसि  १००   

१५२ सलुतथ पसि  १००   

१५३ केवि नेटवकथ   १५०   

१५४ चस्िा पसि  १००   

१५५ नाङ्िो, डािो र जचत्राको पसि १००   

१५६ फलनथलसङ्ग तर्ा डेकोरेशन पसि  १००   

१५७ फिफुि र उिुको िसु पसि (ठेिा)  १००   

१५८ लिि कुटानी पेिानी र वपसानी १००   

१५९ िाद्य सािग्री (वकराना) पसि (साना, िझौिा, ठूिा) १००/२००/३००   

१६० दूध डेरी पसि १००   

१६१ दूध सङ्किन केन्द्र २००   

१६२ दूध जचस्र्यान केन्द्र २५०   

िालसक फोहोरिैिा व्र्यवस्र्ापन शलु्क िगाइने िते्रहरु 
• करफोक ववद्या िजन्दरको गेट देजि आइतबारे बिार, लतनघरे बिार, लतनघरे साप्तावहक हटीर्या िेत्र हुाँदै पणु्र्य स्िाररका हाता 

िेत्र सम्ि 

• वफक्कि गमु्बापर् देजि पािटााँगी सम्ि । 

• कन्र्याि पर्यथटकीर्य िेत्र, ७ नं वडा कार्याथिर्य भवन आसपास तर्ा  हकथ टे बिार आसपासको िेत्र । 

• वफक्कि परुानो बिार- टेलिकि को कार्याथिर्य हदैु लछपीटार आसपासको िेत्र । 

• वफक्कि चोक बाट बरबोटे हुाँदै िाने सम्ि को आसपास को िेत्र । 

• तीनिटेु्टबाट वौर्द्धाि पशपुलतनगर बिार हुाँदै फाटक सम्िको िेत्र 
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(ि) कन्र्याि पर्यथटकीर्य िते्रिा िगाइने सरसफाई सेवाशलु्कको दररेट : कन्र्याि पर्यथटकीर्य िेत्रबाट उत्पादन हनुे फोहोरिैिा 
व्र्यवस्र्ापन बापत देहार्यिा उल्िेजित दरिा फोहोरिैिा व्र्यवस्र्ापन शलु्क िगाई असिु गररनेछ । 

क्रि संख्र्या वववरण (सवारी साधन) इकाई 

 दर रु. 

सखु्िा बनभोि 
पकाएर िाने 
बनभोि 

क) सवारी साधन लिई आउने व्र्यजिहरु प्रलत सवारी साधन प्रलत पटक     

१ िोटरसाइकि लिई आउने प्रलत सवारी साधन प्रलत पटक १५ ५० 

२ िारुती भेन लिई आउने प्रलत सवारी साधन प्रलत पटक ५० १०० 

३ िाइक्रो बस लिई आउने प्रलत सवारी साधन प्रलत पटक १०० २०० 

४  िेण्डरोभर िीप लिई आउने प्रलत सवारी साधन प्रलत पटक १०० २०० 
५ लिलन बस लिई आउन े प्रलत सवारी साधन प्रलत पटक २०० ३०० 

६ बस लिई आउने प्रलत सवारी साधन प्रलत पटक प्रलत सवारी साधन प्रलत पटक ३०० ४०० 

ि) सवारी साधन नलिई आउने व्र्यजिहरु       

१ ५ िना सम्ि 

प्रलत ददन प्रलत पटक 

५० १०० 

२ ५ देजि १० िना ५० १०० 

३ १० िना देजि िार्ी १०० २०० 

ग) अन्र्य       

१ घोडा दैलनक प्रलतगोटा प्रलतददन ८० 

२ वफल्ि सवुटङ ठूिो पदाथ 
प्रलत ददन 

१५०० 

३ म्रू्यजिक लभलडर्यो १००० 

४ टेिी लसरीर्यि १००० 

घ) अस्र्ार्यी पसि र्ालन े

प्रलत ददन 

  

१ तरकारी पसि २० 

२ अन्र्य २० 

ङ) घमु्ती  (कटगरा, ििी)   ३० 

च) शौचािर्य प्रर्योग     

१ ददशा 
प्रलत पटक 

१० 

२ वपसाब ५ 

कन्र्याि पर्यथटकीर्य िेत्र बाहेकका िेत्रको िालसक सरसफाई सेवा शलु्क र कन्र्याि पर्यथटकीर्य िेत्रको सरसफाई सेवा शलु्क असिुी 
कार्यथ सावथिलनक लनिी साझेदारीबाट फोहोरिैिा व्र्यवस्र्ापन गने वा ठेक्का बन्दोवस्त गने प्रर्योिनका िालग एकिषु्ठ न्रू्यनति कबोि 
अंक रु. 24 िाि लनधाथरण गररएको छ । 
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(ग) स्र्ानीर्य सरकार सिािन ऐन, २०७४ को दफा १२(ङ) बिोजिि वडा कार्याथिर्यहरुबाट हनुे लसफाररसिा देहार्य अनसुारको 
लसफाररस दस्तरु असिु गररनेछ । 

क्र.सं. वववरण दर रु. कैवफर्यत ( * ) 
१ नागररकता लसफाररस 

 
१२ ङ (२), १२ ङ (३१) 

 
(क) वंशि 200   

 
(ि) अंगीकृत 500   

 
(ग) वैवावहक अंगीकृत 500   

 
(घ) नागररकता प्रलतलिवप लसफाररस 200   

२ बहाि करको िेिािोिा लसफाररस 
 १२ ङ (३) 

 बहाि करको िेिािोिा लसफाररस 500   

३ 
वन्द घर तर्ा कोठा िोल्ने रोहबरिा बसे बिोजििको लसफाररस तर्ा 
प्रिाजणत 

 १२ ङ (४) 

 वन्द घर तर्ा कोठा िोल्ने रोहबरिा बसे बिोजििको लसफाररस तर्ा 
प्रिाजणत 

500 
  

४ िोही िगत कट्टाको लसफाररस 
 १२ ङ (५) 

 िोही िगत कट्टा लसफाररस 500   

५ घरिग्गा करको िेिािोिा लसफाररस 
 १२ ङ (६) 

 घरिग्गा करको िेिािोिा लसफाररस 500   

६ िन्ि लिलत प्रिाजणत 
 १२ ङ (७) 

 
(क) २०३७ साि अगाडीको 500   

 
(ि) २०३७ साि पछाडीको 300   

७ 
व्र्यापार व्र्यवसार्य वन्द भएको, सिािन नभएको वा व्र्यापार व्र्यवसार्य 
हुाँदै नभचएको लसफाररस गने 

 १२ ङ (८) 

 व्र्यापार व्र्यवसार्य वन्द भएको, सिािन नभएको वा व्र्यापार व्र्यवसार्य 
हुाँदै नभचएको लसफाररस गने 

500 
  

८ वववाह प्रिाजणत  तर्ा अवववावहत प्रिाजणत गने 
 १२ ङ (९) 

 
(क) २०३७ साि अगाडीको वववाह वा अवववावहत प्रिाजणत 500   

 
(ि) २०३७ साि पछाडीको 300   

९ लन:शलु्क वा सशलु्क स्वास््र्य उपचारको लसफाररस 

 
१२ ङ (१०) 

 लन:शलु्क वा सशलु्क स्वास््र्य उपचारको लसफाररस लनशलु्क   

१० अग्रिेी भार्ािा  लसफाररस तर्ा प्रिाजणत 

 
१२ ङ (११) 

 अंग्रिेीिा प्रिाजणत  ५००   
 अंग्रिेीिा लसफाररस ५००   

११ घर पाताि प्रिाजणत गने 

 
१२ ङ (१२) 

 घर पाताि प्रिाजणत गने लनशलु्क   

१२ व्र्यजिगत वववरण प्रिाजणत गने 

 
१२ ङ (१३) 

 ितृ्र्य ुदताथ प्रिाजणत ३००   
 सम्बन्ध ववच्छेद प्रिाजणत ३००   
 पररवार कार्यि लसफाररस ३००   
 अपतुािी लसफाररस 1500   
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क्र.सं. वववरण दर रु. कैवफर्यत ( * ) 
 क पजञ्जकालधकारी बाट हनुे कन्सिुर प्रिाणीकरण दस्तरु प्रलत पाना १०००   

१३ िग्गाधनी दताथ प्रिाण पिुाथ र घर कार्यि गने लसफाररस 

 
१२ ङ (१४) 

 घर कार्यि लसफाररस ७००   
 िग्गा रजिषे्टशनका िालगघरबाटो प्रिाजणत ३००   

 धनीपिुाथिा घर कार्यि लसफाररस दस्तरु 

 
  

 क. ५ िाि सम्ि 300   
 ि. १० िाि सम्ि 400   
 ग. ५० िाि सम्ि 700   
 घ. १ करोड सम्ि 2000   
 ङ. १ करोड भन्दा िार्ी 0.03   

१४ नाि र्र, िन्ि लिलत तर्ा वतन फरक परेकोिा एकै हो भन्न ेलसफाररस 

 
१२ ङ (१५) 

 नाि र्र, िन्ि लिलत तर्ा वतन फरक परेकोिा एकै हो भन्ने लसफाररस ५००   

१५ नाि र्र, िन्ि लिलत संसोधनको लसफाररस 

 
१२ ङ (१६) 

 नाि, र्र संशोधन/नावािक लसफाररस ३००   

१६ िग्गा धलन दताथ प्रिाणपिुाथ हराएको लसफाररस 

 
१२ ङ (१७) 

 िग्गा धलन दताथ प्रिाणपिुाथ हराएको लसफाररस ३००   

१७ वकत्ताकाट गने लसफाररस 

 
१२ ङ (१८) 

 वकत्ताकाट गने लसफाररस ३००   

१८ संरिक प्रिाजणत गने तर्ा संस्र्ागत र व्र्यजिगत संरिक लसफाररस 

 
१२ ङ (१९) 

 संरिक प्रिाजणत गने तर्ा संस्र्ागत र व्र्यजिगत संरिक लसफाररस 

 
  

 पािनपोर्णका िालग संरिक लसफाररस लनशलु्क   
 िीववत रहेको लसफाररस 

 
१२ ङ (२२) 

 िीववत रहेको लसफाररस ३००   

१९ 
हकवािा वा हकदार प्रिाजणत गने 

 
१२ ङ (२३) 

१२ ङ (२५) 

 हकवािा वा हकदार प्रिाजणत गने ५००   

२० नािासारी गनथ लसफाररस 

 
१२ ङ (२४) 

 घरिग्गा नािसारी लसफाररस ३००   

२१ उद्योग ठाउाँसारी गनथ लसफाररस 

 
१२ ङ (२६) 

 उद्योग ठाउाँसारी गनथ लसफाररस १०००   

२२ आधारभतू ववद्यािर्य िोल्न लसफाररस 

 
१२ ङ (२७) 

 क. बािबालिका हेरचाह केन्द्र 3000   
 ि. लनजि ववद्यािर्य दताथ लसफाररस  आधारभतू 5000   
 ग. लनजि ववद्यािर्य दताथ लसफाररस िा वव  7000   

२३ ववद्यािर्य किा र्प गनथ लसफाररस 

 
१२ ङ (२९) 

 घ. प्रलत किा र्प लसफारीस 2000   
 घ. प्रलत किा र्प लसफारीस (तह र्प हनुे अवस्र्ािा) ३०००   

२४ ववद्यािर्य ठाउाँसारी लसफाररस 

 
१२ ङ (३३) 

 लनिी ववद्यािर्य ठाउाँसारी लसफाररस १०००   
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क्र.सं. वववरण दर रु. कैवफर्यत ( * ) 
२५ सम्पजत्त/वावर्थक आर्य लसफाररस 

 
१२ ङ (२८) 

 क. ५ िाि सम्ि 300   
 ि. १० िाि सम्ि 500   
 ग. ५० िाि सम्ि 1000   
 घ. १ करोड सम्ि 1500   
 ङ. १ करोड भन्दा िार्ी 0.02 प्रलतशत   

२६ अशि असहार्य तर्ा अनार्को पािन पोर्णका िालग लसफाररस लनशलु्क १२ ङ (३०) 

 अशि असहार्य तर्ा अनार्को पािन पोर्णका िालग लसफाररस लनशलु्क   

२७ आलर्थक अवस्र्ा कििोर वा सम्पन्न भएको लसफाररस 

 
१२ ङ (३२) 

 आलर्थक अवस्र्ा कििोर भएको लसफाररस (स्वास््र्योपचार प्रर्योिन) लनशलु्क   
 आलर्थक अवस्र्ा कििोर भएको लसफाररस   (अन्र्य प्रर्योिन) ३००   
 आलर्थक अवस्र्ा सम्पन्न भएको लसफाररस 2000   

२८ धारा ववद्यतु िडान लसफाररस 

 
१२ ङ (३४) 

 धारा िडान सम्बजन्ध लसफाररस 100   

 ववद्यतु िडान सम्बजन्ध लसफाररस 

 
  

 
 (क) सािान्र्य (घर तर्ा सावथिलनक प्रर्योिन) 100   

 
 (ि) व्र्यवसार्यीक घरेि ुउद्योग 500   

 
 (ग) ठूिा उद्योग 1000   

 टेलिफोन िडान सम्बजन्ध लसफाररस 500   

 ववपन्न दलित र िोपोन्ििु िातीको िालग धारा ववििुी िडान लसफाररस लनशलु्क   

२९ अन्र्य लसफाररस 

 
१२ ङ (३५) 

 उपभोिा सलिलतको िाता िोल्दाको प्रिाजणत लसफाररस दस्तरु लनशलु्क   
 संघ संस्र्ा, उपभोिा सलिलतको िाताबन्द लसफाररस दस्तरु ३००   
 गैसस दताथ लसफाररस  ३००   

 चाररलत्रक प्रिाणपत्रको लसफाररस ३००   
 नरबढी तर्ा छुट िग्गा दताथ लसफाररस 2000   
 चारवकल्िा प्रिाजणत तर्ा लसफाररस प्रती वकत्ता 

 
  

 
 (क) िोटर बाटोिे छुन े(बाटोको िगत कट्टा सवहत लसफाररस िेख्न)े 300   

 
 (ि) िोटर बाटोिे नछुन े 150   

 बाटो प्रिाजणत लसफाररस ५००   
 उद्यि व्र्यवसार्य सिािन दताथ लसफारीस ५००   
 उद्यि व्र्यवसार्य सिािन दताथ लसफारीस (िवहिा उद्यिीको िालग) ३००   
 वैदेजशक रोिगारको लसफाररस 300   
 स्वदेशी पेन्सन पट्टाको लसफाररस 300   
 ववदेशी पेन्सन पट्टाको लसफाररस 500   
 अंजशर्यार प्रिाजणत लसफाररस दस्तरु 500   
 लतरोवारी लभत्रको रुि काट्ने लसफाररस दस्तरु प्रती लसफाररस 300 ३३" भन्दा घटीको नपाइने 
 बसाइ सरी िााँदा सािान िैिाने लसफाररस दस्तरु ३००   
 व्र्यवसार्य बन्दको लसफाररस ३००   
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क्र.सं. वववरण दर रु. कैवफर्यत ( * ) 
 ि) अन्र्य लसफाररस 

 
  

 
     अ) व्र्यजिगत 

 
  

 
    आ) संस्र्ागत 

 
  

(*)  =  स्र्ानीर्य सरकार संचािन ऐनको वडा कार्याथिर्यको काि कतथव्र्य अलधकार उल्िेजित दफा नं. 
(घ) नगर कार्यथपालिकाको कार्याथिर्यबाट हनुे लसफाररसिा देहार्य बिोजिि लसफाररस दस्तरु असिु गररनेछ । 

क्र.सं. वववरण दर रु. कैवफर्यत 

१ पेिोि पम्प इिाित पत्र लसफाररस दस्तरु 6000   

२ लतरोवारी लभत्रको रुि काट्ने लसफाररस दस्तरु प्रती रुि (३३" भन्दा 
घटीको नपाइने) 

50 

 

३  प्रचलित कानूनिे लनर्ेध गरेको बाहेक िलडवटुीहरु वनबाट संकिन 
गनथ चाहनेिे सम्बजन्धत लनकार्यबाट अनिुलत लिनका िालग  लसफाररस 

वन लनर्यिाविी, २०५१ को 
अनसूुची ३ िा उल्िेजित दररेट 

बिोजिि  

४ सािदुावर्यक वनबाट सिहु बावहर ववक्री हनुे काठको हकिा   
  

  क) साि िात 50 प्रलत क्रू्य वफट 

  ि) अन्र्य िातको हकिा  10 प्रलत क्रू्य वफट 

  ग) दाउराहरु (एक चट्टा=२० वफट x ५ वफट x ५ वफट) 500  प्रलत चट्टा 
 

(ङ) नाता प्रिाजणत वापत देहार्य बिोजिि दस्तरु असिु गररनेछ । 

क्र.सं. वववरण दर रु. कैवफर्यत 

१ नाता प्रिाजणत   १२ ङ (१),(२१) र (२२) 

  नाता प्रिाजणत ३००   

  ितृकसाँगको नाता प्रिाजणत 300   

  नाता प्रिाजणत अङ्ग्रेिीिा 500   

 

(च) न्र्यावर्यक दस्तरु  

क्र.सं. वववरण इकाई दर रु. कैवफर्यत 

१ लनवेदन दस्तरु 

क) वडास्तरीर्य िेिलििाप सलिलत 

ि) नगर िेिलििाप सलिलत 

प्रलत लनवेदन 

१०० 

२००   

२ प्रलतलिपी दस्तरु प्रलत पाना १०   

३ लिफा दस्तरु प्रलत पाना ५   

४ वटकट दस्तरु बापतको रकि प्रलत वटकट १०   

५ प्रलतउत्तर पत्र दस्तरु प्रलत पाना ५ 
  

६ वकाितनािा प्रलत पाना ५ 
  

७ फैसिा प्रलतलिपी प्रलत पाना १० 
  

 

िालर् उल्िेजित बाहेक न्र्यावर्यक सलिलतिे लनधाथरण गरे बिोजििको सेवाशलु्क तर्ा दस्तरु िाग्नेछ। 

 

(छ) परीिा दस्तरु 

क्र.स वववरण दर रु. कैवफर्यत 
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क्र.स वववरण दर रु. कैवफर्यत 

१ पदपूलतथका िालग परीिा दस्तरु तर्ा फारि शलु्क (िोक सेवा आर्योगको लनर्यिानसुार)      
 अलधकृत स्तर वा सो सरह 900    
 सहार्यक स्तर पााँचौ वा सो सरह 500    
 सहार्यक स्तर चौर्ो वा सो सरह 400   

  शे्रणी वववहन ३००   

२ फाराि दस्तरु ५१  
 

(ि) नक्सापास तर्ा घर अलभिेिीकरण दस्तरु (प्रलत वगथ वफट) 

क्र.
स 

घरको वकलसि 

दर रु.  
कैवफर्य
त नक्सापास का िालग 

अलभिेजिक
रण का 
िालग 

१ बााँसको बारबेर गरी िाटोको लिउन गरेको \ नगरेको र 
लिाजस्टक/ िर/ ककथ टपाताको छानो भएको  

०।३५ ०।२५ 
  

२ इाँटा/ढुङ्गा - िाटोको िोडाइ - बााँस/काठ/ लसिेन्टिे बारबेर गरी 
लिाजस्टक/िर/ककथ ट पाताको छाना िगाएको  

3 2 
  

३ काठको घर ककथ टपाताको छाना भएको  5 3   

४ स्टीि फे्रि स्टक्चर, िस्तापाताको छाना तर्ा वेरा भएको ५।५ ४.५   

५ ककथ टपाताको छानो भएको इाँटा, ढुङ्गा लसिेन्टको  िोडाई भएको 6 3.5   

६ आर लस.लस. लसिेन्ट लिास्टर भएको ककथ ट पाता वा ढिान छानो 
भएको  

आवाशीर्य भवनको रु. ७ 

व्र्यावसावर्यक भवन रु. 10 
4.5 

  

७ कम्पाउण्ड वाि  5 3   

 

नक्सा पास प्रिाणपत्र िारी गदाथ िाग्ने दस्तरु 

• १००० वगथवफट सम्िको घरको     –  रु. १०००/- 

• १००१ देजि २५०० वगथवफटसम्िको घरको  –  रु. २०००/- 

• २५०० वगथवफट भन्दा िालर्को घरको    –  रु. ३०००/- 

(झ) नक्सा नािसारी दस्तरु    

क्र.स घरको वकलसि दर रु. कैवफर्यत 

१ बााँसको बारबेर गरी िाटोको लिउन गरेको \ नगरेको र लिाजस्टक/ िर/ ककथ टपाताको छानो 
भएको 

300  

२ इाँटा/ढुङ्गा - िाटोको िोडाइ - बााँस/काठ/ लसिेन्टिे बारबेर गरी लिाजस्टक/िर/ककथ ट 
पाताकोछाना िगाएको 

350  

३ काठकोघर ककथ टपाताको छाना भएको 400  

४ स्टीिफे्रि स्टक्चर, िस्तापाताको छाना तर्ा वेरा भएको 1000  

५ ककथ टपाताकोछानो भएको इाँटा, ढुङ्गा लसिेन्टकोिोडाईभएको 550  

६ आर.लस.लस. लसिेन्ट लिास्टर भएको ककथ ट पाता वा ढिान छानो भएको   

 

२००० वगथवफट भन्दा कि 600 
 

 २००० देजि ४००० वगथवफट सम्ि 1000  
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क्र.स घरको वकलसि दर रु. कैवफर्यत 

 ४००० वगथवफट भन्दा बढी 2000  

 

१) नगरपालिकाको स्वीकृलत नलिई लनिाथण भएका घर तर्ा संरचना िापदण्ड लभत्र  रहेको अवस्र्ािा २०७५ िंसीर 
िसान्त लभत्र अलभिेजिकरण गराएिा उल्िेजित दरिा ५० प्रलतशत छुटगरी अलभिेिीकरण दस्तरु लिई नक्सा पासको 
प्रवक्रर्या अगालड बढाउन सवकनेछ । 

२) बुाँदा नम्बर (१)  बिोजिि नक्सापास गने प्रर्योिनका िालग  आवेदन दस्तरु रू २५.०० र अन्र्यको हकिा 
रु.१०००.०० िाग्ने छ । 

३) अलभिेिीकरण गने प्रर्योिनका िालग आवेदन दस्तरु रू ५०.०० िाग्ने छ । 

 

(ञ) अलिन सेवा शलु्क 

व्र्यापाररक तर्ा आवासीर्य िेत्रिा 
१ रोपनीसम्ि रु. २०००/- 

१ देजि ५ रोपनीसम्ि रु. २५००/- 

५ देजि २० रोपनीसम्ि रु. ३०००/- 

२० रोपनीदेजि िालर् िलतसकैु भएपलन रु. ३५००/- 

 

कृवर् तर्ा अन्र्य िेत्रिा 
१० रोपनीसम्ि रु २०००/- 

१० रोपनीदेजि २५ रोपनी सम्ि रु. २०००/- िा प्रलत रोपनी रु. १०० का दरिे र्प शलु्क 

२५ रोपनीदेजि िालर् िलतसकैु भएपलन रु. ३५००/- 

(ट) गैर सरकारी संस्र्ा/सिूह/सहकारी संस्र्ाको दताथ तर्ा नवीकरण दस्तरु 

क्र.स वववरण दर रु. कैवफर्यत 

१ गैर सरकारी संस्र्ाको दताथ १५००   

२ गैर सरकारी संस्र्ाको नववकरण     

  क) आलर्थक वर्थको आजश्वन िसान्त सम्िका िालग १०००   

  ि) कालतथक िवहनादेजि सोवह आ.व.को अन्त्र्य सम्ि र्प शलु्क 300   

  ग) आलर्थक वर्थ सिाप्त भएपलछ प्रत्रे्यक आ.व.को र्प शलु्क 500   

३ गैर सरकारी संस्र्ाको ववधान संसोधन लसफाररस शलु्क 1000   

४ सिूह दताथ इिाित पत्र दस्तरु १०००  

५ सिूहको नवीकरण   

 क) आलर्थक वर्थको आजश्वन िसान्त सम्िका िालग ५००  

 ि) कालतथक िवहनादेजि सोवह आ.व.को फाल्गणु िसान्तसम्ि र्प शलु्क नवीकरण शलु्कको २५%  

 ग) चैत्रदेजि सोवह आ.व. को अन्त्र्यसम्ि नवीकरण शलु्कको ५०%  

 घ) आलर्थक वर्थ सिाप्त भएपलछ दईु वर्थसम्ि प्रत्रे्यक आ.व.को र्प शलु्क १००% िररवाना  

६ सहकारी संस्र्ाको दताथ/नवीकरण   

 क) दताथ शलु्क २५००  

 ि) नवीकरण (वावर्थक) १५००  

 

(ठ) "घ" वगथको लनिाथण व्र्यवसार्यी  इिाित पत्रको दताथ तर्ा नवीकरण शलु्क 

क्र.स वववरण दर रु. कैवफर्यत 
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क्र.स वववरण दर रु. कैवफर्यत 

 १ "घ" वगथ दताथको इिाित पत्र दस्तरु २०००   

 २ "घ" वगथ नर्यााँ दताथको इिाित पत्र स्र्ानीर्य ववकास दस्तरु 4000    

 ३ "घ" वगथ इिाित पत्रको प्रिाजणत प्रलतलिपी दस्तरु १०००   

 ४ "घ" वगथ इिाित पत्र चाि ुआ.व. को आजश्वन िसान्तसम्िको नववकरण बापत १५००   

 ५ "घ वगथ इिाित पत्रको कालतथक िवहनादेजि चैत्र िवहना सम्िको िालग  नवीकरण 
बापत र्प दस्तरु 

२५०० 

  

 ६ "घ" वगथको लनिाथण व्र्यवसार्य इिाित पत्र     

  क)     नािसारी बापत 2500   

  ि)     इिाित पत्रको नाि पररवतथन बापत 1500   

  ग)     ठाउाँसारी बापत 2500   

 

(ड) एफ.एि. रेलडर्यो सिािन दस्तरु 

क्र.स वववरण दर रु. कैवफर्यत 

१ एफएि रेलडर्यो सिािनका िालग वफ्रक्वेन्सी उपिब्ध गराउने लसफाररसिा लसफाररस दस्तरु 

 

 

२ एफएि रेलडर्यो सिािनको इिाितपत्र दस्तरु 
 

 

३ एफएि रेलडर्यो सिािनको इिाितपत्र नवीकरण दस्तरु   

४ इिाितपत्रको प्रिाजणत प्रलतलिपी दस्तरु   

५ रेलडर्यो उपकरण (एफएि िान्सलिटर, एिवटएि लिंक र लबलबलस ररलसभर) को िाइसेन्स 
बापतको दस्तरु 

 

 

६ रेलडर्यो उपकरण (एफएि िान्सलिटर, एिवटएि लिंक र लबलबलस ररलसभर) को िाइसेन्स 
नवीकरण बापतको दस्तरु 

 

 

 

एफएि रेलडर्यो सिािन दस्तरु सम्बन्धिा ववद्यिान संघीर्य कानूनिाई आधार िानी नगरपालिकाबाट दस्तरु लनधाथरण गररनेछ । 

 
(ढ) डुङ्गा दताथ तर्ा नवीकरण दस्तरु         

क्र.स वववरण दर रु. कैवफर्यत 

 १ डुङ्गा चिाउन ेअनिुलत पत्र दताथ शलु्क (एक स्र्ानको)  1000   

 २ डुङ्गा चिाउन ेअनिुलत पत्र नवीकरण शलु्क वावर्थक (आजश्वन सम्ि) 700   

 ३ डुङ्गा चिाउन ेअनिुलत पत्र नववकरण शलु्क (आजश्वन पलछको) 1000   

 
 

(ण) सूचीकृत दस्तरु 

क्र.
स 

वववरण दर रु. 
कैवफर्यत 

१ नगरिेत्र लभत्र लनिाथण कार्यथका िालग सिािन गररने बाहन तर्ा िेशीन औिारहरुको 
सूचीकृत दस्तरु (नगरपालिकािा दताथ भएका) 
 एक्साभेटर 

 िोडर 

 कम्प्रेशर 

 िक/विपर 

 
 
 

१५०० 

१००० 

. 

.   
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 २ नगरिेत्र लभत्र लनिाथण कार्यथका िालग सिािन गररने बाहन तर्ा िेशीन औिारहरुको 
सूचीकृत दस्तरु (नगरपालिकािा दताथ नभएका) 
 एक्साभेटर 

 िोडर 

 कम्प्रेशर 

 िक/विपर 

 
 

३००० 

२००० 

. 

.  

 

३ दताथवािा िेिापरीिक सूजचकृत हनुे प्रर्योिनका िालग लनवेदन दताथ शलु्क ५००   

 
 

(त) अन्र्य सेवा शलु्क: 
क्र.स वववरण दर रु. कैवफर्यत 

१ नगर दररेटको प्रलतलिपी उतार दस्तरु ८००   

२ नगर पाश्वथजचत्र प्रलत पसु्तक र्ान १०००   

३ लनजित स्र्ानको कोर् प्रिाजणत शलु्क २००   

४  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बिोजिि नगर कार्यथपालिकािे 
उपिब्ध गराउने सूचनाको हकिा दफा ८ बिोजिि दस्तरु 
िागतको आधारिा 

  

   
 क) प्रलत पषृ्ठ 5    
 ि) प्रलत लसडी 100   

५ नगर कार्यथपालिका वा नगर सभािे पाररत गरेको ऐन काननु, 

कार्यथववलध ववलनर्यि प्रलतपषृ्ठ 

5 

  

६ स्र्िगत सिथलिन 500 प्रलतपटक 

७ लनवेदन दताथ 10 वटकट 

८ अनसूुची - ७ प्रिाजणत दस्तरु 200   

९ अनसुन्धान कार्यथ      
क. स्वदेशी अनसुन्धानकताथ (नगरपालिका लभत्रका बालसन्दा) 500 नगरपालिका लभत्रको ववद्यार्ी 

अनसुन्धानकताथ  भएिा रु 
२००० ददइने 

  ि. स्वदेशी अनसुन्धानकताथ (नगरपालिका बावहरका बालसन्दा) 1500 

  ग. ववदेशी अनसुन्धानकताथ (साकथ  ििुकुलभत्रका नागररक) १०० डिर िंगि लभत्र प्रवेश गनथ नपाइने, 
वन किथचारीसाँग सिन्वर्य 

गनुथपने 

  घ. ववदेशी अनसुन्धानकताथ (साकथ  ििुकुभन्दा बावहरका नागररक) ३०० डिर  

१० कारोबारिा रकि उठाइददएको सेवा शलु्क  

(कारोबार रकिको आधारिा) 

कारोबार रकिको 
१५ प्रलतशत 

  

कारोबार रकिको 
१२ प्रलतशत 

  

११ लनवेदन दताथ गदाथ हिुाक वटकटको सट्टा लिइदै आएको रु १० 
नगदै लिइ आम्दानी  बााँलधने छ  

१० प्रलत लसफाररस प्रलत पटक रु 

१२ ववगतदेजि संकिन गरराँदै आएको दिकि सिािन सेवा शलु्क  ३०।- प्रलत वावर्थक एक पटक सम्पजत्त 
कर,  भिूीकर तर्ा व्र्यवसार्य 
दताथ तर्ा नवीकरण शलु्क 
असिुीका सिर्यिा असिु गररने  
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क्र.स वववरण दर रु. कैवफर्यत 

13 सक्सन सेवा शलु्क 
5000/- नगर िेत्रलभत्र प्रलत विप 
8000/- नगर िेत्रबावहर प्रलत विप 

  

अनसूुची - ११ 

(दफा (११) साँग सम्वजन्धत) 

पर्यथटन शलु्कको दर (आ.व. २०७६/७७) 

क) अन्त ुभ्रू्यटावरको प्रवेशिा िाग्ने पर्यथटन शलु्कको दर 

क्र.सं. वववरण दर रु. कैवफर्यत 

१ पाकथ , वपकलनक स्पट ५००   

२ दृष्र्याविोकन अन्त ुटावरको सेवा शलु्क ५०   

  क) १२ किा सम्िका ववद्यार्ी तर्ा १८ वर्थ िलुनका बािबालिका २०   

  ि) नेपािी  नागररक ५०   

  ग) अन्र्य ििुकुका नागररक १००   

 

अन्त ुटावरबाट अविोकन बापत लिइने सेवाशलु्क असिुी कार्यथको ठेक्का बन्दोवस्त गने प्रर्योिनका िालग न्रू्यनति कबोि अंक रु. 
२५ िाि । 

 

अनसूुची - १२ 

(दफा (१२) साँग सम्वजन्धत) 

सवारी साधन पावकथ ङ शलु्कको दर (आ.व. २०७६/७७) 

क्र.सं सवारी साधनको  वकलसि दर रु. कैवफर्यत 

१ हेभी इजक्वपिेण्ट (डोिर, िोडर, इस्काभेटर आदद) 40 

 प्रलत घण्टा रु. 
  
  
  
  

२ लनिी तर्ा भाडाका िक, ट्याक्टर 30 

३ लनिी तर्ा भाडाका बस, वपक अप, लिनी बस, ट्याक्सी, भ्र्यान आदद) 25 

४ लनिी तर्ा भाडाका कार, ट्याम्पो 15 

५ िोटरसाइकि 10 

• नगरपालिकािे पावकथ ङ स्र्ि लनधाथरण गरेपलछ िात्र पावकथ ङ शलु्क संकिन गररने छ । 

• नगरपालिकािे पावकथ ङ स्र्ि लनधाथरण गरेपलछ ठेक्का वन्दोवस्त गने प्रर्योिनका िालग न्रू्यनति अंक नगर कार्यथपालिकािे लनधाथरण 
गरेबिोजिि हनुेछ  । 

अनसूुची - १३ 

(दफा (१३) साँग सम्वजन्धत) 

बहाि ववटौरी शलु्कको दर (आ.व. २०७६/७७) 

(क) साप्तावहक हाटबिार बाहेकका स्र्ानिा :  

क्र.सं. वववरण इकाइ दर रु. कैवफर्यत 

१  सावथिलनक स्र्ििा लनिाथण गरेका टहराहरु प्रलत वगथ वफट २५ िालसक 

२ सावथिलनक स्र्ििा व्र्यजििे लनिाथण गरेका घर प्रलत वगथ वफट १० १ तिाको (वावर्थक) 
३ सावथिलनक स्र्ििा व्र्यजििे लनिाथण गरेका घर प्रलत वगथ वफट १५ २ तिाको (वावर्थक) 

 

(ि) साप्तावहक हाटबिारका िालग : 
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(साप्तावहक रुपिा िाग्ने हाटबिार - शाजन्तबिार, सिािबङु, पशपुलतनगर, गोिे, कटुसे (िक्ष्िीपरु), वफक्कि, लतनघरे, हकथ टेको िालग 
िात्र) 

क्र.सं. वववरण दर रु. कैवफर्यत 

१ कपडा दोकान     

क) ठूिा दोकान ८०   

ि) िझौिा दोकान ६०   

ग) साना दोकान ४०   

२ िसिा वकराना पसि     

क) ठूिा ८०   

ि) िझौिा ६०   

ग) साना ५०   

३ कस्िेवटक पसि ५०   

४ सब्िी पसि     

क) ठूिा ६०   

ि) िझौिा ४०   

ग) साना ३०   

५ इिेक्िोलनक पसि      

क) ठूिा ६०   

ि) साना ३०   

६ चना चटपटे पसि ४०   

७ जचर्या पसि/नास्ता पसि     

क) ठूिा ६०   

ि) साना २०   

८ लिाजस्टक सािग्री िेिौना पसि     

क) लिाजस्टक सािग्री ५०   

९ वधशािा     

क) व्र्यवजस्र्त वधशािा ३५०   

ि) अन्र्य वधशािा २००   

१० डोको, िान्द्रो, डोरी र नाम्िो  पसि     

क) ठूिो ४०   

ि) सानो ३०   

११ बरफ, ररर्यि पसि     

क बरफ तर्ा ररर्यि ५०   

१२ फिािको औिार सािग्री पसि     

क फिािको सािग्री ३०   

१३ सूतीिन्र्य वस्त ुपसि     

क सूतीिन्र्य बस्त ु ८०   

ि िचाथ ५०   

१४ गाडीिा सािान बेच्ने पसि     

क वकराना सािान १००   
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क्र.सं. वववरण दर रु. कैवफर्यत 

ि िाछा १५०   

ग अन्र्य १००   

१५ ितु्ता/ चलपि अदद पसि     

क ितु्ता/ चलपि ८०   

१६ ितु्ता/ चलपि ििथत कार्यथ     

क ितु्ता/चलपि ििथत (िोची) ३०   

१७ पान पसि दर     

क पान पसि ३०   

१८ छाता िाइट कुकर चलु्हो आदद ििथत कार्यथ     

क छाता िाइट कुकर चलु्हो आदद ३०   

१९ चटक  देिाउन े     

क) चटक दस्तरु ५०   

२० ग्रह औठी लबक्री  पसि     

क औठी पसि ५०   

२१ पूिा सािग्री पसि     

क) पूिा सािग्री ३०   

२२ िाटाका सािग्री पसि     

क) िाटाका सािग्री दस्तरु ६०   

२३ भाडााँकुडााँका सािग्री पसि     

क) भाडााँकुडााँका सािग्री  ६०   

२४ पश/ुपंछी/घोडा     

क) पश/ुपंछी/घोडा प्रलतगोटा २०/२५/१००   

ि) बंगरु प्रतीगोटा  ४०   

२५ िलडबवुट पसि     

क) िलडबवुट पसि ३०   

२६ फिफुि पसि      

क) ठूिा १००   

ि) अन्र्य ३०   

२७ िालनसिे बोकेर डिुाएर बेच्ने वस्तहुरु प्रलतव्र्यजि  ३०   

२८ अन्र्य ३०   

 

(ग) साप्तावहक हाटबिारबाट वहाि ववटौरी कर असिुीका िालग ठेक्का वन्दोवस्त गने प्रर्योिनका िालग न्रू्यनति ठेक्का अंक 

क्र.सं. साप्तावहक हाटबिारको नाि, ठेगाना 
न्रू्यनति ठेक्का रकि 

२०७६/७७ (रु. िा) 
कैवफर्यत 

१ शाजन्तबिार, सिािबङु २०,०००।- 

 

२ पशपुलतनगर १,०८,०००।- 
३ गोिे २०,०००।- 
४ कटुसे, िक्ष्िीपरु २०,०००।- 
५ वफक्कि ५,४०,०००।- 
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६ लतनघरे १,८०,०००।- 
७ हकथ टे १,२०,०००।- 

अनसूुची - १४ 

(दफा (१४) साँग सम्वजन्धत) 

अिेटोपहारिा िाग्ने करको दर (आ.व. २०७६/७७) 

 

लस.नं. सािानको नाि इकाई दर रु. कैवफर्यत 

१ हाड प्रलत के.िी. १.२५   

२ लसङ प्रलत के.िी. २.२५   

३ िरु प्रलत के.िी. २.२५   

४ छािा ठूिो प्रलत गोटा ३५.००   

५ छािा सानो प्रलत गोटा २०.००   

६ पंिीहरुको लवााँि प्रलत के.िी. ०.१५   

७ सुाँगरुको िगर उनिा सिावेश गररएको प्रलत के.िी. ०.२५   
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अनसूुची - १५ 

(दफा (१५) साँग सम्वजन्धत) 

पूवाथधार उपर्योग सेवाशलु्कको दर (आ.व. २०७६/७७) 

(क) अन्त ुपोिरीिा डुंगा सर्यर गदाथ िाग्ने पूवाथधार शलु्कको दर  

क्र.सं. वववरण दर रु. कैवफर्यत 

१ डुंगा सेर्यर शलु्क ५०  प्रलत चक्र 

अन्त ुपोिरीिा डुंगा सर्यर गदाथ िाग्ने पूवाथधार शलु्कको असिुी कार्यथको ठेक्का बन्दोवस्त गने प्रर्योिनका िालग न्रू्यनति कबोि अंक 
रु. ४ िाि । 

(ि) सरकारी सम्पजत्तको बहािको दर (भाडा आदद) 

क्र.सं. वववरण इकाइ दर रु. कैवफर्यत 

१ पशपुलतनगर बिारिा रहेको नगरपालिकाको 
स्वािीत्विा रहेको घरको घरभाडा 

वावर्थक १००००० 
 

२ न.पा. कार्याथिर्य हि िालर्ल्िो तिा प्रलतददन २५००   

३ न.पा. कार्याथिर्य हि भ ुाँइतिा प्रलतददन १५००   

४ १ नं वडा कार्याथिर्यको हि दैलनक ३००   

५ ३ नं वडा कार्याथिर्यको हि दैलनक ५००   

६ ७ नं वडा कार्याथिर्यको हि प्रलतददन १०००   

७ ७ नं वडा कार्याथिर्यिे संघ संस्र्ाको 
कार्याथिर्यको िालग कोठ भाडा िगाउाँदा 

प्रलत िवहना १०००/२५०० प्रलत कोठा (सानो/ठूिो) 

८ ११ नं वडा कार्याथिर्यको हि  दैलनक ५००   

९ १४ नं वडा कार्याथिर्यको हि दैलनक ३००   

१० प्रशासलनक भवनको सभा हि प्रलतददन १०००० 
 

११ साउण्ड लसस्टि साधारण प्रलतददन ६०० हिभाडाको अलतररि 

१२ प्रोिेक्टर प्रलतददन ६००   

१३ 

  

 विपर 

  
  

प्रलत घण्टा ५५० इन्धन र चािकको िाना िािा 
िचथ बाहेक दैलनक ६००० 

िालसक १६५००० 
 

अनसूुची - १६ 

(दफा (१६) साँग सम्वजन्धत) 

प्राकृलतक श्रोत संकिन तर्ा ववक्री शलु्क (आ.व. २०७६/७७) 

प्राकृतिक श्रोि िथा विक्री शुल्कको दर प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन, २०७६ को अनुसूची - ५ बमोजिम हुनेछ । 

 

अनसूुची - १७ 

(दफा (१८) साँग सम्वजन्धत) 

कृवर्िन्र्य वस्तकुो व्र्यावसावर्यक कारोबारिा िाग्ने करको दर (आ.व. २०७६/७७) 

१. तर्यारी जचर्याको व्र्यावसावर्यक कारोबारिा :- कारोबार भएको पररिाणिा प्रलत केिी रु. १.५० 

२. अन्र्य कृवर्िन्र्य उपिको कारोबारिा:- कृवर्िन्र्य वस्तकुो कारोबार गने व्र्यजि, सिूह वा व्र्यवसार्यीसाँगको सिन्वर्यिा नगर 
कार्यथपालिकािे लनधाथरण गरेबिोजिि 


