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g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@^ n] lbPsf]] clwsf/ k|of]u u/L g]kfnsf] ;+ljwfg 
cg';"rL * sf] qmd;+Vof * tyf :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf 
!)@ बमोिजम टोखा नगरपा लकाको  नगरसभाले बनाएको तल ले खए बमोिजमको ऐन 
सवसाधारणको जानकार को ला ग काशन ग रएको छ। 

 

आिथक ऐन - २०७८ 

टोखा नगरपािलकाको अथ स ब धी तावलाई काया वयन गन बनेको ऐन 

तावनाःटोखा नगरपािलकाको आिथक वष २०७८/७९ को अथ स ब धी तावलाई काया वयन गनको िनिम  थानीय कर तथा 
शु क सकंलन गन, छुट िदने तथा आय संकलनको शासिनक यव था गन वा छनीय भएकोले,  
नेपालको संिवधानको धारा २२८ (२) बमोिजम टोखा नगरपािलकाको नगर सभाल ेयो ऐन बनाएको छ ।  
१. संि  नाम र ार भः (१) यस ऐनको नाम “टोखा नगरपािलकाको आिथक ऐन, २०७८” रहकेो छ । 

  (२) यो ऐन २०७८ साल ावण १ गतेदिेख टोखा नगरपािलका े मा लाग ूहनछे । 
२. स पित करः नगरपािलकाका े िभ  अनसुिूच (१) बमोिजम स पि  करलगाइने र असलू उपर ग रनेछ । 
३. भूिम कर (मालपोत):नगरपािलका े िभ  अनसुिूच (२) बमोिजम भिूम कर (मालपोत) लगाइने र असलू उपर ग रनछे ।  
४. वहाल करःनगरपािलका े िभ  कुनै यि  वा सं थाले भवन, घर, पसल, यारेज, गोदाम, टहरा, छ पर, ज गा वा पोखरी परैू / 

आंिशक तवरले वहालमा िदएकोमा अनुसिूच (३) बमोिजम वहाल कर लगाइने र असलू ग रनछे ।  
५. यवसाय करः नगरपािलका े िभ  यापार, यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आिथक कारोवारका आधारमा अनसुिूच 

(४) बमोिजम यवसाय कर लगाइने र असलू उपर ग रनछे । 
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६. जिडबुटी, कवाडी र जीवज तु करः नगरपािलका े िभ  कुनै यि  वा सं थाल ेऊन, खोटो, जिडबुटी, वनकस, कवाडी 
माल र चिलत कानूनले िनषेध ग रएको जीवज त ु वाहकेका अ य मतृ वा मा रएका जीवज तुको हाड, िसङ, वाँख, छाला 
ज ता ब तुको यवसाियक कारोवार गरेवापत अनुसिूच (५) बमोिजमको कर लगाइने र असलू उपर ग रनेछ । 

७. सवारी साधन करःनगरपािलका े िभ  दता भएका सवारी साधनमा अनुसिूच (६) बमोिजम सवारी साधन कर लगाइने र 
असलु उपर ग रनेछ ।  

८. िव ापन करः नगरपािलका े िभ  हने िव ापनमा अनुसिूच (७) बमोिजम िव ापन कर लगाइने र असलू उपर ग रनेछ  ।  
९. मनोर जन तथा दह र वह र करः नगरपािलका े िभ  हन े मनोर जन यवसाय, ढुगा,ँ िगटी, बालवुा लगायतका दह र 

वह रमा दशे कानुनले िनधारण गरे वमोिजमको दररेटमा अनुसिूच (८) वमोिजम नगरपािलकाले संकलन गनछ । 
१०. बहाल िबटौरी शु कः नगरपािलका े िभ  आफुल ेिनमाण, रेखदखे वा सचंालन गरेका अनसुिूच (९) मा उ लखे भए अनसुार 

हाट बजार वा पसलमा सोही अनसुिूचमा भएको य था अनसुार बहाल िबटौरी शु क लगाइने र असलू उपर ग रनछे । 
११. पािकङ शु कः नगरपािलका े िभ  कुनै सवारी साधनलाई पािकङ सिुवधा उपल ध गराए वापत अनुसिूच (१०) बमोिजम 

पािकङ शु क लगाइने र असलू उपर ग रनेछ। 
१२. ेिकङ्ग, यानोइङ्ग:-  नगरपािलकालेआ नो े िभ  ेिकङ्ग, यानोइङ्ग, वा यवसाय संचालन गरेवापत अनसुिूच (११) 

बमोिजमको शु क लगाइन ेर असलू उपर ग रनछे । 
१३. सेवा शु क, द तुरः नगरपािलकाले िनमाण, संचालन वा यव थापन गरेका अनसूिूच (१२) मा उि लिखत थानीय पवूाधार र 

उपल ध गराइएको सवेामा सेवा ाहीबाट सोही अनुसिूचमा यव था भए अनसुार शु क लगाइने र असलू उपर ग रनछे । 
१४. पयटनशु कःनगरपािलकाल ेआ नो े िभ  वेश गन पयटकह वाट अनसुचूी १३ मा उि लिखत दरमा पयटन शु क लगाईने र 

असलु उपर ग रनछे ।तर, देश काननु वीकृत भई सो कानुनमा अ यथा यव था भएको अव थामा सोिह बमोिजम हनछे । 
१५. द ड ज रवानाः- अनुसिूच १४ मा उ लेख भएका िशषकह मा सोिह वमोिजम द ड ज रवाना लगाई असलुउपर ग रनछे ।  
१६. कर छुटः यस ऐनमा उ लखे भए वाहके  कर ितन दािय व भएका यि  वा सं थाह लाई कुन ैपिन िकिसमको कर छुट िदईन े

छैन ।  
१७. कर तथा शु क संकलन स बि ध कायिविधः यो ऐनमा भएको यव था अनसुार कर तथा शु क संकलन स बि ध 

कायिविध तथा छुट िशषकका हकमा नगर कायपािलकाले तोके अनसुार हनछे । 
१८. संघीय सरकार तथा देश सरकारको आिथक ऐन लगायत अ य चिलत कानुन संग वािझएको हकमा वतः अमा य हनेछ ।  

अनसुिूच-१ 
(दफा २ संग स वि धत) 

स पितकर मु याङ्कन आधार 
 

क. स पितको मु याङ्कन –(१)स पितकर  िनधारण योजनको लािग नगरपािलका े िभ  रहेको भवन सरंचनाको स पूण 
े फल र उ  भवन संरचना रहकेो ज गा र सो भवन सरंचनाले ओगटेको े फल वरावरको थप ज गा वा पाँच हजार चार सय 

छयह र वग फ ट ज गा म ये जनु घटी ह छ यसलाई मु याङ्कनमा समावेश गरी कर िनधारण ग रनछे।  
(२) उपदफा (१) वमोिजम कर िनधारण गनको लािग कायम भएको ज गा कटाएर वाँक  रहकेो ज गामा भिूमकर मा  लगाई 
असलू ग रनछे ।  
(३) उपदफा (१) मा भएको यव थामा ज गाको िहसाव ती आनामा ग रनेछ ।  
(४) नगरपािलकावाट न सा वीकृत हदँा िनजले पशे गरेको ज गामा पिछ ज गा थप हन आएमा सो ज गा समेत समावेश गरी कर 
िनधारण ग रनछे ।  
(५) नगरपािलका े िभ  कुनै यि /सं थाको आ नै वािम वमा रहकेो ज गामा न सापास गरी वा नगरी चौघेरा हाली िनमाण 
भएको थायी वा अ थायी घर, टहरा, छ पर,सेड आिदलाई स पित कर योजनकोलािग घर मानी मु याङ्कन गरी कर िनधारण 
ग रनेछ ।  
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(६) आिथक वषको पिहलो िदन स पित जसको वािम वमा रहकेोछ, सो स पित सोिह यि को नाममा रहकेो मानी कर 
िनधारण ग रनेछ । कुनै स पित एक भ दावढी यि ह को संयु  वािम वमा रहेकोमा वािम व अव था प  भएकोमा सोही 
अनुसार अ यथा सयंु  वािम व मानी कर िनधारण ग रनछे ।  
(७) कर िनधारण योजनका लािग घर र ज गाको मु य कायम गदा तोिकए बमोिजमको दर अनसुार ग रनछे ।  
(८) स पित कर िनधारणको लािग स पित मु याङ्कन देहाय वमोिजमका आधारमा ग रनछे ।  

 घर ज गाको आकार, कार  वनोट 

 घरको हकमा ास मु य 

 घर र ज गाको यापा रक वा आवािशय उपयोगको अव था 

 कुनै घर वा घरको केिह भाग ित भई स पित कर भु ानी गन ित त वा भ केको घर/भागको मु य घटाई िनधारण 
गरी पाउन िनवेदन िदएमा स वि धत वडा हने ािविधकल ेिदएको थलगत ितवेदन  

ख. स पित मु याङ्कन दर – नगरपािलकाले वािषक पमा घर र ज गाको मु याङ्कन दर आिथक वष सु हनु अगाव ै
सावजिनक गदछ। सो दर राज व परामश सिमितल ेिनधारण गरी आव यक सझुाव सिहत  िसफा रस ग रएको आधारमा नगरसभाल े
दहेाय वमोिजमको दर लगएको आधारमा स पित कर असलु ग रनछे ।  

स पित मु याङ्कनको लािग घर तथा ज गा तफको मु याङ्कन दर 

इकाइ दर 
घरको ासक ी दर 

ित वष  कैिफयत 
िभ  काचँो बािहर पाको इ ा माटोका जोडाइ भएको वा काठैकाठबाट 
बनेको र जतुा िझंगटी टायल एसवे टसको छाना भएको घरको मु य 

ित वगिफट 
५००. ६% 

स पितकर 

मु याङ्कनको 

लािग ज गा 

अिधकतम जित 

भएतापनी 

मु याङ्कनमा 

समावेश हने 

१२ आना 

स मको ज गामा 

३५%  छुट ग र 

वाँक  रहन े

ज गामा परैु 

मु याङ्कन 

कायम गन ।  

  

िभ  बािहर पाको इ ा वा ढुङ्गामा माटोको जोडाइ भइ िभ बािहर 
िसमे ट ला र गरी छाना ढलानRCC/RBC ग रएकोवा ज ता टायल 
िझंगटी एसवे टसको छाना भएको घरको मु य ित वग िफट 

६००. ६% 

िभ  बािहर पाको ईटा वा ढुङ्गामा िसमे ट ला र गरी छानाढलान 
(आर.िस.िस. वा आर िव.िस.) ग रएको घरको मु य ित वगिफट   

१५००. १% 

RCC े म चरमा आवािसय भवनमा १८००. ०.७५% 
िल ट/ए कलटेर जडान भएको घर/ टील े म चर, िवङ स, 
फाईवर वा य त ैसरंचना भएका घरकोमु य ितवग िफट 

२२००. ०.७५% 

ज गा तफ स बि धत मालपोतकायालयको आ.व.०७१/०७२को 
मु यांकन अनसुार न ैज गाको मु यांकन कायम गरी कर िनधारण 
ग रनेछ । 

    

 
यसरी घर र ज गाको मु याङ्कन िनधारण भै सकेप ात देहायको दरमा कर िनधारण ग रनेछ ।  
दर ला ने कर .  
पिहलो ३० लाखमा  ५००/-  
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यसपिछको  २० लाख 
स ममा 

०.१०% ले हने रकम  

यसपिछको  ५० लाख 
स ममा 

०.१५% ले हने रकम  

यसपिछको १ करोड स ममा  ०.२५%  ले हने रकम  
यसपिछको वाँक  रकममा  ०.४०%  ले हने रकम  

 

 २०७८ आि न मसा त िभ  स पितकर ितन करदाताह लाई चालु आ.व को स पितकरमा २५ ितशत छुट र पौष मसा त 
िभ  १५ ितशत छुट िदने  ।  

 आ.व २०७१/७२ भ दा अगाडी देिख स पितकर ितन वाँक  रहेका घरह को चाल ुआ.ब. िभ  स पितकर ितदा सो समय 
अगाडीको ज रवाना िमनाहा ग रनछे । 

 आ.व २०७२/७३ दिेख पछाडी आ.ब २०७७/७८ स मको  ज रवानामा  आ.ब. २०७८/७९ को पौष मसा त िभ   
स पितकर ितदा कूल  ज रवानाको ५० ितशत ज रवाना िमनाहा ग रनछे । 

 
 

 
 
 

 
अनसुिूच-२ 
अनसुिूच-२ 

(दफा ३ संग स वि धत) 
    मालपोत/ भिूमकर 

टोखा नगरपािलका े का ज गाह मा स पितकर िनधारण ग रएको  वाहकेका ज गाह मा तपिशल वमोिजम 
मालपोत/भिूमकर लगाईनछे । स पितकर िनधारण ग रएको ज गामा मालपोत/भूिमकर लगाईने छैन ।  
िस.नं. ज गाको नाप दर . कैिफयत 
१ ित आना १२.५०  
 
 

अनसुिूच-३ 
(दफा ४ संग स वि धत) 

वहाल कर 
टोखा नगरपािलका े िभ  कुनै यि  वा सं थाले भवन, घर, पसल, यारेज, गोदाम, टहरा, छ पर, ज गा आिद 
वहालमा िदएकोमा िनजको व;घोषणा तथा स झौतानुसार तपिशल वमोिजमको वहालकर लगाईने छ ।  

वहाल कर  
यापा रक े / यापा रक घरह मा  स झौता तथा व 

घोषणामा उ लेख भए अनुसार   
७ ितशत 

आ.व २०७७/७८ को 
वहालकरको हकमा 
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आवािसय े / आवािसय घरह मा स झौता तथा व-
घोषणामा उ लेख भए अनुसार 

५ ितशत 
२०७८ पौष मसा त स म् 

ज रवाना निलने साथै चाल ु
आ.व को वहालकर 

२०७८ रआि न मसा त 
िभ   वािषक एकमु  ितदा 

२५ ितशत र पौप 
मसा तिभ  १५ छुट 

ग रनेछ ।   

वैदेिशक  अ ययन गन जाने िव ाथ ह को हकमा िव िव ालयको  शैि क प ानुसार 
मािथ उ लेिखत वहालकरको दरमा ५० ितशत छुट िदईनेछ ।  

आिथक वष २०७७/७८ मा वहालमा व न े यि लाई घरधनील ेवहाल छुट िदएको भिन वहालकरमा छुटको दावी 
गरेमा वहालमा व ने तथा घरधनीको सयंु  िनवेदका आधारमा वहाल कर छुट िदईन े।  
वहालकरका स व धमा अ य कुराह  कायिविधमा उ लखे भए वमोिजम हनेछ ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनसुिूच-४ 
(दफा ५ संग स वि धत) 

यवसाय  कर आ.व. २०७८/७९ 

यवसायको नाम 
वीकृत दर लगानी अनुसार    

ग ख क ग ख क   

चरुोट पसल २०००.०० ३०००.०० ४५००.०० 

७ 
ल

ाख
 स

म 

७ 
ल

ाख
 १

 द
िेख

 १
५ 

ल
ाख

 स
म 

१५
 ल

ाख
 १

 द
िेख

 म
ािथ

 
  

र सी पसल ३०००.०० ४५००.०० ५५००.००   

चरुोट/र सी पसल ४०००.०० ४५००.०० ५५००.००   
रे रे ड/ याफे/ गे हाउस तथा खाजाघरह ल े
मिदरा समेत वीकृत िलएमा मिदराको थप 

१०००.०० १५००.०० २०००.०० 
  

वेलरी सप १०००.०० २५००.०० ४०००.००   

िभिडयो/ यासेट लेयर/िस.डी/िडिभडी १०००.०० १०००.०० १०००.००   

िनमाण सामा ी ३०००.०० ४०००.०० ७०००.००   
िव िुतय सामा ी  पसल        ( ईले ोिनक) १५००.०० २०००.०० २५००.००   
िव िुतय सामा ी  पसल (ईलेि क ) १०००.०० १५००.०० २०००.००   
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िव िुतय सामा ी ममत पसल (ईलेि क / 
ईले ोिनक) 

    १५००.०० 
  

मोवाइल/ घडी/ च मा पसल १०००.०० १५००.०० २०००.००   

पे ोिलयम पदाथ िव  िवतरण ५०००.०० ५०००.०० ५०००.००   
दिैनक उपभो य खा  पदाथ िव  पसल ५००.०० १०००.०० १५००.००   

िडपाट मे टल टोर १००००.०० १५०००.०० २००००.००   

िमनीमाट ५०००.०० ७५००.०० १००००.००   

ई भे मे ट क पनी ा.िल     १५०००.००         

क ले स से टर िवजनसे माट ७५०००.०० ७५०००.०० ७५०००.००         

कपडा / फे सी पसल १०००.०० २०००.०० ३०००.०० 

७ 
ल

ाख
 स

म 

७ 
ल

ाख
 १

 द
िेख

 १
५ 

ल
ाख

 स
म 

१५
 ल

ाख
 १

 द
िेख

 म
ािथ

 

  

पान पसल/ तमाख ुपसल ५००.०० ५००.०० ५००.००   

माटोको भाडा वे ने पसल ५००.०० ५००.०० ५००.००   

कपाल काट्ने पसल १०००.०० १५००.०० २०००.००   

क मेिटक पसल १०००.०० २०००.०० ३०००.००   

मिुत वनाउन ेपसल १०००.०० १५००.०० २०००.००   

कपी-िचया/ ना ता पसल ५००.०० १०००.०० १५००.००   

वेकरी १०००.०० १५००.०० २५००.००   

टेशनरी १०००.०० १५००.०० २५००.००   

याग पसल १०००.०० २०००.०० ३०००.००   

जु ा चपल पसल १०००.०० १५००.०० २०००.००   

हाडवेयर पसल ( रड/िसमे ट/ ज तापाता/ 
यानटेरी आिद) 

३०००.०० ४०००.०० ५०००.०० 
  

एको रयम पसल २०००.०० २०००.०० २०००.००   

औषिध पसल/ भेटनरी औषधी पसल १५००.०० २०००.०० २५००.००   

सिजकल इि वपमे ट पसल     ५०००.००   

तरकारी तथा फलफुल पसल ५००.०० १०००.०० १५००.००   

दधु / दही िव  पसल ५००.०० १०००.०० १५००.००   

धागो टाँक पसल ५००.०० ५००.०० ५००.००   

रक डीसन सवारी साधन िव  पसल ५०००.०० १००००.०० १५०००.००   

िमठाई पसल १०००.०० २०००.०० ३०००.००   

यास िडपो/ िडि यूटर १०००.०० २५००.०० ४०००.००   

रोडा ढुगां / ईटाँ स लायस ३०००.०० ५०००.०० ८०००.००   
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मावल गोदाम ३०००.०० ५०००.०० ८५००.००   

टायल गोदाम २०००.०० ३५००.०० ५५००.००   

काठ गोदाम ३०००.०० ५०००.०० ८५००.००   

नसरी ५००.०० १०००.०० १५००.००   

गाई / वा ा/ कुखरुा फम ५००.०० १०००.०० १०००.००   

ाचरी १००००.०० १००००.०० १००००.००         

तारे होटल ३५०००.०० 

७ 
ल

ाख
 स

म 

७ 
ल

ाख
 १

 द
िेख

 १
५ 

ल
ाख

 स
म 

१५
 ल

ाख
 १

 द
िेख

 म
ािथ

 

  

रे रे ड/ याफे २०००.०० ३०००.०० ४०००.००   

गे  हाउस ४५००.०० ७५००.०० १००००.००   

फेसन / मोडिलङ्ग / डा स से टर/ आट िसकाई 
के  

    २०००.०० 
  

फेसन िडजाईन     २०००.००   

विुटक     २५००.००   

रंग पसल २०००.०० ४०००.०० ७५००.००   

कलर याव/ फोटो टुिडयो १०००.०० २०००.०० ३०००.००   

ि ल/आ मिुनयम/ िससा पसल/ स १५००.०० ५०००.०० १००००.००   

गलैचा उ ोग ५०००.०० ५०००.०० ५०००.००         

िडपवो रङ्ग ग र खानपेानी िव  १००००.०० १५०००.०० २००००.०० 

७ 
ल

ाख
 स

म 

७ 
ल

ाख
 १

 द
िेख

 १
५ 

ल
ाख

 स
म 

१५
 ल

ाख
 १

 द
िेख

 म
ािथ

 

  

वाईक/ मोटर पाट पसल २०००.०० ३०००.०० ४०००.००   

वाईक तथा मोटर वािसङ्ग मा      १५००.००   

मोटर साईकल भाडा यवसाय      १५००.००   

गाडी भाडा यवसाय      ३०००.००   

िप न े/ कुटने उ ोग १०००.०० २०००.०० ३०००.००   

कवाडी १००००.०० १५०००.०० २००००.००   

जु ा चपल कारखाना २०००.०० ५०००.०० १००००.००   

फलामे औजार (आरन) ५००.००   

ाईिभङ्ग कुल ५०००.०० ५०००.०० ५०००.००         

पाटी यालेस १००००.०० १५०००.०० २००००.०० 

७ 
ल

ाख
 स

म 

७ 
ल

ाख
 १

 द
िेख

 १
५ 

ल
ाख

 
स

म 

१५
 ल

ाख
 १

 द
िेख

 म
ािथ

   

फुटसल २०००.०० २५००.०० ३०००.००   

हे थ लव/ यायम शाला ६५००.०० ७५००.०० १००००.००   

ि विमङग पलु १०००.०० १५००.०० २०००.००   

नृ य िश ण के  ५००.०० १०००.०० १५००.००   



8 
 

याट रङ्ग/ टे ड हाउस ५०००.०० १००००.०० १५०००.००   

याग उ ोग २०००.०० ३५००.०० ४०००.००   

सतु ज य उ ोग ५०००.०० १००००.०० १५०००.००   

गारमे ट कारखाना ५०००.०० ६५००.०० ७५००.००   

पदा / कापट १५००.०० २०००.०० २५००.००   

िचिक सक/किवराज/ईि जयर/द त 
िचिक सक/अनसु धान तथा 
परामशदाता/ योितष सेवा/क युटर एनािल  
तथा 

ो ामर/सभयर/अनुवादक/पशिुचिक सक/वीमा 
एजे ट/ लेखापढी यावसायी/ कानुन यावसायी/ 
क स टे ट 

१०००.०० १०००.०० १०००.०० 

  

सेयर ोकर/ िधतोप  कारोवार ५०००.०० ५०००.०० ५०००.००   

सामान ढुवानी कता तथा क पनी ३०००.०० ४०००.०० ५०००.००   

सं थागत पे टर ५०००.०० ५०००.०० ५०००.००   

नगरपािलकामा धान कायालय भएको िनमाण 
यवसाय 

७५००.०० १००००.०० १५०००.०० 
  

नगरपािलकामा शाखा कायालय भएका िनमाण 
यावसाय 

३०००.०० ५०००.०० ८०००.०० 
  

टोखा नगरपािलकामा दता भएका घ वगका 
िनमाण यावसायीको हकमा यावसाय शु क  

२०००.०० 

  

िग ी वालुवा/ ई ा िडपो ५०००.००   

कोरा मोल वा अध शोिधत मालसामान 
शोधनगरी उ पादन गन यावसाय 

५०००.०० ६५००.०० ८५००.०० 
  

आईसि म उ ोग/ डेरी उ ोग/िव कुट उ ोग/ 
चाकु उ ोग 

२५००.०० ३५००.०० ५०००.०० 
  

िड टीलरी उ ोग १००००.०० १५०००.०० २००००.००   

खा ा न सामा ी उ ोग  २०००.०० २०००.०० २०००.००   

स: िमल  ५०००.०० १००००.०० १५०००.००   

फिनचर उ ोग २०००.०० ४०००.०० १००००.००   

खा ा न  िमल ५००.०० १०००.०० १५००.००   

नेपाली कागज उ ोग १०००.००   

लाि क उ ोग १००००.०० १५०००.०० २००००.००   
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एसटीिड आईएसिटडी/ ईमेल/ ई टरनेट / साईवर ५००.०० १०००.०० १५००.००   

ढक तराज ुपसल ५००.००   

पजुा सामा ी पसल ५००.००         

सरसफाई सवेा यवसाय ५०००.०० १००००.०० १५०००.०० ५०० स म 

५०१ 
दिेख 
१००० 
स म 

१००१ 
दिेख 
मािथ 

ाहक 
सं याको 
आधारमा 

उजा मलूक उ ोग १५००.०० २०००.०० २५००.०० 

७ 
ल

ाख
 स

म 

७ 
ल

ाख
 १

 द
िेख

 १
५ 

ल
ाख

 
स

म 

१५
 ल

ाख
 १

 द
िेख

 म
ािथ

   

कृिष तथा वनज य उ ोग १५००.०० २०००.०० २५००.००   

खिनज उ ोग १५००.०० २०००.०० २५००.००   

ाभल/ टुर/ ेिकङ्ग २५००.०० ५०००.०० १००००.००   

छापाखाना/ काशन ३०००.०० ५०००.०० ७०००.००   

सावजिनक प रवहन/ क पनी ५०००.०० १००००.०० १५०००.०० 

७ 
ल

ाख
 स

म 

७ 
ल

ाख
 १

 द
िेख

 १
५ 

ल
ाख

 स
म 

१५
 ल

ाख
 १

 द
िेख

 म
ािथ

 

  

योगशाला ३०००.०० ३०००.०० ३०००.००   

हवाई सेवा ३०००.०० ५०००.०० १००००.००   

िशतभ डार/ गोदाम घर १०००.०० १५००.०० २०००.००   

हो टल २०००.०० ३०००.०० ५०००.००   

कु रयर १०००.०० २०००.०० ३०००.००   

िवितय सं था ितशाखा               

वैक १००००.०० १५०००.०० २००००.००         

सहकारी शु  दता शु क     १००००.००       
 

सहकारी 
२०००.०० ५०००.०० १००००.०० मिहला तथा कृिष सहकारीलाई 

५०% छुट िदईनेछ ।    
फाईना स ५०००.०० १००००.०० १५०००.००         

सहकारी वैक ५०००.०० ५०००.०० ५०००.००         

िवमा क पनी ५०००.००   १००००.०० िनिजवन   िजवन   

रेिमटे स सेवा/ िवदेशी मु ा सटही सेवा १०००.००         

लघ ुिव  १०००.००         

वा य सेवा               

गै  सरकारी अ पताल 
१००००.०० १५०००.०० २५०००.०० १५ वेड स म 

४० वेड 
स म 

४० वेड 
भ दा 
मािथ   

निसङ्ग होम 
१००००.०० १५०००.०० २००००.०० १५ वेड स म 

४० वेड 
स म 

४० वेड 
भ दा 
मािथ   
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ि लनीक तथा याव/ डे टल २०००.०० ३०००.०० ५०००.००         

डे टल अ पातल     १५०००.००         

भेटनरी ि लिनक     २५००.००         

अकुपंचर सेवा     १५००.००         

िश ा सेवा               

नीिज े का या पस तथा िव िव ालय     २५०००.००         

तािलम तथा अनुस धान के  ७५००.००         

िशश ु याहार के  ५००.०० ५००.०० ५००.०० 

        

क यूटर तथा भाषा िश ण के  ३५००.०० ५०००.०० १००००.०० 

७ 
ल

ाख
 स

म 

७ 
ल

ाख
 १

 द
िेख

 १
५ 

ल
ाख

 स
म 

१५
 ल

ाख
 १

 द
िेख

 म
ािथ

 

  

ममत स हार सेवा         

हभेी ईि वपमे ट / वस/ क/ कार ३५००.०० ६५००.०० १००००.००   

मोटर साईकल १५००.०० २०००.०० २५००.००   

साईकल ५००.०० ५००.०० ५००.००   

लेथ मेिसन ५००.०० १०००.०० १५००.००   

रेिडयो/ िटभी/घडी/ ेशरकुकर/ िहटर/ टेिलफोन 
सेट/ युिजकल 

५००.०० १०००.०० १५००.०० 
  

िव ापन सेवा एजे सी १०००.०० १५००.०० २०००.००   

वैदिेशक रोजगार क पनी १५०००.०० ५० % छुट   

वदशेी रोजगार/ से े ट रयल सेवा २०००.०० २५००.०० ३०००.००   

Kennel & Animal Breeding १०००.०० १०००.०० १०००.००   

घरपालुवा कुकुर दता ित कुकुर     २००.००   

रयल टेट तथा घरज गा ख रद िव  ५०००.०० १००००.०० १५०००.००   

हाउिजङ क पनी  १५०००.०० २००००.०० २५०००.००   

यूिटपालर १०००.०० १५००.०० २०००.००   

ाईि लनर १०००.०० २०००.०० ३०००.००   

सिटङ्ग/ सिुटङ्ग / टेल रङ्ग १०००.०० ३०००.०० ५०००.००   

पेि टङ्ग / लोसाईन वोड पसल १०००.०० १५००.०० २०००.००   

पश ुवधशाला १५००.०० २५००.०० ३५००.००   

मास ुिव  पसल १०००.०० १५००.०० २०००.००   

फुल तथा िव वा िव  पसल ५००.०० १०००.०० १५००.००   

पलु हाउस २०००.०० २५००.०० ३०००.००   
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याईउड िव े ता पसल २५००.०० ४०००.०० ८०००.००   

िकचेन वयर / भाडा पसल १०००.०० २०००.०० ३०००.००   

ा डी ा ट  कारखाना २०००.०० ३०००.०० ५०००.००   

ईनार/टुवेल ख ने कायालय १०००.०० २०००.०० ३०००.००   

फिनचर िव े ता पसल २०००.०० ३०००.०० ५०००.००   

चाकु/ गदुपाक उ पादन तथा िनमाण ५००.०० ५००.०० ५००.००   

खेलौना/उपहार िव े ता ५००.०० १०००.०० १५००.००   

केवलु नटेवक ( ाहक सं याको आधारमा) २०००.०० ३५००.०० ५०००.०० ५ हजार स म  
१० 

हजार 
स म 

१० 
हजार 
मािथ   

यािसनो १०००००.०० १०००००.०० १०००००.००         

टुर अपरेटर ५०००.०० १००००.०० १५०००.०० ७ लाख 
स म 

७ लाख 
१ देिख 

१५ लाख 
स म 

१५ 
लाख १ 

देिख 
मािथ 

  

मसाज पालर ५०००.०० १००००.०० १५०००.००   

अ थायी हाटवजार वा घु ती पसल               

घु ती मोवाईल पसल     ५.००         

चौपाया     ५.००         

हाँस/ कुखरुा ितगोटा     १.००         

सागस जी र फलफुल पसल ितमठुा/के.जी     ०.५०       
  

अ यको हकमा      १.००         

सव ै कारका यसायको माणप  ितिलपी      २००         

मिदरा आयात कता १५०००.००             

सतु ज य पदाथ आयातकता/ िडलर तथा मिदरा 
िडलर 

१००००.०० 
            

अय सव ैिकिशमका क पनी सं था आयात 
िनयात  

५०००.०० 
            

पजुा सामा ी पसल धातुका व तु समेत िव  
हने 

१०००.०० 
            

लेटेड गहना (थोक पसल) १०००.००             

क यूटर,मोवाईल,घडी,ि ज,फोटोकपी,वािसग 
मेिसन ज ता ईले ोिनकल सामान िव  पसल 

ा डेड सो म 
५०००.०० 

            

िकराना पसल थोक १५००.००             
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खा ा न थोक िव  १०००.००             
टील रड, एङगल,पाईप,प ा,िसमे ट,ज ता 

ज ता हाडवेयर पसल तथा लाईउड, ताला, 
छेि कन,चकुुल,जाली,िकलाकाँटा, रंगरोगन, 
ए यूिनयम, लाि टकका सवैखाले ( 
Building Materials)   

२०००.०० 

            

िनमाण सामा ी ( ई ा,वालुवा,रोडा,) िव  
स पक कायालय 

३०००.०० 
            

आ फा ट ला ट, युम पाईप उ ोग,िसमे ट 
रेिडिम स ला ट, वालुवा वािसङ  

५०००.०० 
            

कंि ट उ ोग ( लक, रङ वनाउने) ३०००.०० 
            

मोटरसाईकल िव  सो म २००००.००             

चारपाङ् े िव  सो म ३००००.००             

याल ढोका कािभङ उ ोग ३०००.००             

चलिच  दशनी घर/ चलिच  िनमाण 
यावसाय 

५०००.०० 
            

लाईटगाडी ाईिभङग से टर ५०००.००             

हबेी गाडी ाईिभङग से टर ७५००.००             

एफ.एम टेशन १०००.००             

राि य प पि का/ टेिलिभजन  ५०००.००             

थानीय प पि का/ अनलाईन खवर १०००.०० 
            

मोटरसाईकल क पनीको आिधकारीक ममत 
तथा सिभिसङ से टर 

५०००.०० 
            

 पा/ याकुजी/ सौनावाथ २०००.००             

टाटु २०००.००             

वीिमङपलु सिहतको हे थ लव ५०००.००             

हे थ लव तथा यामशाला, एरोिवक से टर ३०००.०० 
            

अनलाईन सिपङ्ग २०००.००             

घरेलु उ ोग  १०००.००             

कागज वा लाि कको लेट/ थाल िनमाण  १०००.०० 
            

िससा िचिलम उ ोग ५०००.००             
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दाना उ ोग ३०००.००             

रसोट  ३०००.००             

एक वा एक भ दा वढी िविभ न कृितका व तु 
तथा सेवा िव िवतरण गन ( ई टर ाईजेज) 

२०००. ३०००. ५०००.         

योग तथा यान के   िनःशु क             

मािथ तोिकएको हकमा सोिह वमोिजम ,  
नतोिकएको हकमा 

१०००.०० ३०००.०० ५०००.०० ७ लाख स म 

७ लाख 
१ देिख 

१५ 
लाख 
स म 

१५ 
लाख १ 

देिख 
मािथ   

घरेलु उ ोगको पमा संचािलत  उ ोगह लाई तोिकएको दरमा ५० ितशत छुट ।    

 कोिभड-१९ को भावलाई म यनजर गद मािथ उ लेिखत सेवा यावसायह मा मािथ तोिकएकाको हकमा तोिकए वमोिजम र नतोिकएकाको हकमा 
आिथक वषको पिहलो ३ मिहना िभ  यावसाय कर तथा वािषक शु क ितन यावसायह लाई उ लेिखत दरमा २५ ितशत  र सो प ातको अक  
ितन मिहना ( पौष मसा त स म) को लािग १५ ितशत छुट िदने  ।  

 यावसाय वािषक शु क ितरी निवकरण भए प ात नामसारी भै आएमा स वि धत दरको २० ितशत मा  सेवा शु क िलई यावसाय नामसारी गन । 

 यावसाय वािषक शु क ितरी निवकरण भए प ात ठाउँसारी भै आएमा स वि धत दरको २० ितशत मा  सेवा शु क िलई यावसाय ठाउँसारी गन । 
  
 
 
 
  

अनसुिूच-५ 
(दफा ६ संग स वि धत) 

          जिडवुटी, कवाडी र िजवज तु कर 
हाड ित के.जी १   
िसङं ित के.जी २   
खरु ित के.जी २   
छाला ठुलो ित गोटा ३०   
छाला सानो ित गोटा १५   
फलामको टु ा ित के.जी २   
पि का ित के.जी ०.२   
कागज ित के.जी ०.१   
वोतल िससाको ित गोटा ०.५   

वोतल सानो िससाको ित गोटा 
२५ पैसा दिेख ५० पैसा 

स म 
  

लाि क ित के.जी ०.१   

अनसुिूच-६ 
(दफा ७ संग स वि धत) 
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सवारी साधन कर 
टाङ्गा र सा १२५   
टाङ्गा र सा/ ठेला निवकरण ५०   
र सा / ठेला  १२५   

अटो र सा  दता निवकरण ५००  

 
अनसुिूच-७ 

(दफा ८ संग स वि धत) 
िव ापन  कर 

ले सबाट तयार गरेको िब ापन चार 
साम ी ित वगफुट 

१००   

 

होिडङ्ग बोड, िनयोयन साइन, लो साइन र 
य तै िब ापन चार साम ी ित वगफुट 

२००   

िडिजटल बोड ित वग फुट ३००   
मालबहाक सवारी साधनको दायाबँायाँ भागमा अिधकतम १० वायर 
फुट स मको लागी ितिदन  २००  र थायी पमालेिखएको वा 
छािपएको चार समा ी ित वगफुट  १०० 

  

खेलकुद मदैान मलेा जा ा पव र य तै 
कृितका काय ममा योग हन ेिब ापन 

साम ीको अिधकतम १५ िदन र 
२० वायर फुट ितिदन 

३००   

सवारी साधनको छत अिधकतम ३ 
फुटउचाइ मा  २ पां ा बीचको भाग, 
पछाडीको सीसाको भाग म ये अिधकतम 
५० ितशतस म मा  मु य यालको 
मािथ प ी याि टलेसनमा िब ापन चार 
साम ी ित वायर फुट 

१००   

आकाशमा बेलनु याकेटमा वा बलेनु 
बोकेर ग रन ेिब ापन ितिदन 

२००   

अ यको हकमा ितवग फुट ३००   
माथीको विगकरणमा समावेश नभएकासेवा 
यवसायको कारोबार र तर हरेी बािषक 

५०० देखी १०००० 
स म 

  

नोट - यवसाय प रचयको लागी बिढमा ४*५ बरावर २० वायर फुट बरावरको १ थान बोड 
यवसायील ेआ नो यवसाय रहकेो िभ ापखालमा रा न पाइनछे । 

 
अनसुिूच-८ 

(दफा ९ संग स वि धत) 
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मनोर जन  तथा दह र वह र कर  
                                        आ.ब. २०७८/७९ को मनोर जन करदर  

िस.नं. िववरण करको दर 
 

१ चलिच  घरमा चलिच  दशन गदा दशकह वाट ित िटकट ५% 
 

२ 
िभिडयो घर, सा कृितक दशन हल क सट, िथयटर/ नाटकघर, 
फनपाक, वाटर गाडन, वालउ ान, दोहरी साँझ,डाँ सवार, यािसनो, 
फूट्सल, जु वा लगायतमा ित िटकट िवल  

५% 

 

३ तीन मिहनास म जाद ूसकस मेला स चालन गराए बापत ितिदन . १००  

४ 
तीन मिहना भ दा बढी जाद ूसकस मेला वा मनोर जन दायक 
काय म सं चालन गराए बापत मािसक . ५०००  

५ यारा याईिडङ ित उडान दर  २००  
 

आ.व २०७८/७९ को लािग ढुगा,ँ िगटी, बालुवा,(दह र बह र) शु क 

िस.न.ं िववरण ईकाई दर . 

१ माटो ( वीकृत खानी े  वाहकेमा ) 
ित घन 
िफट 

२.५० 

२ 
ढुगा,ँ चुनाढुगाँ, ख रढुगाँ, िग ी, ाभेल, रोडा, बालवुा ( वीकृत 
खानी े  वाहकेमा ) 

ित घन 
िफट 

९ 

३ लेट ( वीकृत खानी े  वाहकेमा ) 
ित वग 
िफट 

९ 

४ दह र वह र सामा ीको िब  मू यमा दश ितशत शु क ला नेछ।      

५ 
िस.नं. १ को माटो घाटग ी एवं िब  ( वीकृत खानी े  वाहकेमा 
) को शु क  २.५० ित यिूफट दर तोिकएकोमा धेरै मा ामा माटो 

योग हने उ ोग (ई ा उ ोग)ह लाई उ ोगको मताको आधारमा  

ित घन 
िफट 

२ 

६ 

यि को िनजी ज गावाट माटो िव  गदा ज गाधनीले नै कित 
घनिफट माटो िब  गन हो यिकन ग र नगरपािलकामा िनवेदन िदन ु
पनछ । सो स व धमा नगरकायपािलकाले िनणय ग र वािषक पमा 
एकमु  शु क िनधारण ग रनेछ ।  

  

  

सोको लािग साधँिसमाना पन ज गाह को िलिखत वीकृत भएको, 
माटो उ ख नवाट ाकृितक ोतको दु पयोग, भौगोिलक सरंचना, 
मानवीय वास थान, सावजिनक तथा यि गत भवन लगायतको 
संरचना आिदमा कुनै िकिसमको असर नपन हन ुपनछ ।  

  

  

 
अनसुिूच-९ 

(दफा १० संग स वि धत) 
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वहाल िवटौरी शु क 
 

िस.नं. िववरण करको 
दर 

कैिफयत 

१ नगरपािलकले िनमाण गरी रेखदखे र सरं ण गरेको हाट 
बजार वा छ पर पसल कवल ित मिहना . 

४००/-  

२ सटर रहकेो पसल कवलह मा यावसाियक े को ित 
सटर यनूतम  

५०००/-  

३ सटर रहकेो पसल कवलह मा आवासीय े को ित सटर 
यनूतम  

२५००/-  

अनसुिूच-१० 
(दफा ११ संग स वि धत) 

पािकङ्ग शु क 
 पािकङ्ग शु क स व धी यव था आव यकता अनुसार नगर कायपािलकाले िनधारण गरेवमोिजम हनेछ ।  

अनसुिूच-११ 
(दफा १२ संग स वि धत) 

ेिकङ्ग, यानोइङ्ग 
ेिकङ्ग तथा यानोइङ्ग शु क स व धी यव था आव यकता अनसुार नगर कायपािलकाल ेिनधारण गरे वमोिजम हनछे ।  

 
अनसुिूच-१२ 

(दफा १३ संग स वि धत) 
सेवा शु क  

सेवा शु क        

१ िसफा रस 

साधरण िसफा रस २००    
िब ुत   िसफा रस ५००    
धारा   िसफा रस (होल प रवतन) ५००    
ढल जडान १००००    
धारा जडान ३०००    

२ चारिक ला 
ित िसफा रस १०००    

मािथ उ लेिखत चार िक ला िसफा रसमा ६ अना मािथ ित आना  १००/- ले थप शु क 
ला नेछ ।     

३ घर न सापास तफ 

आवािसय टहरो ित वग फुट १-१००० स म स म ित वगफूट ५    
 आवािसय टहरो ित वग फुट १००१-३००० स म ित वगफूट १०    
 यापारीक/ यवसाियक टहरो १-१००० वगफूट स म ित वगफूट १०    
 यापारीक/ यवसाियक टहरो १००१-३००० वगफूट भ दा मािथ स म 

ित वगफूट 
१५ 

   
टहरा- वाल, ज ता वाँस लगायतका सरंचना व रपरी वारेको र िटनको एक त लाधरुी भएको ।   
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 सां कृितक स पदा झ कने घर िनमाण ित वगफूट  ५    
आवािसय घर १-३००० वग फूटस म स म ित वगफूट  १०    
आवािसय घर ३००१-५०००  ितवग  फूटस म स म ित वगफूट १५    
आवािसय घर ५००१- माथी ित वगफूट स म ित वगफूट २०    
 यापा रक घर १-३००० वग फूटस म स म ित वगफूट १५    
यापा रक घर ३००१-५००० वग फूटस म  ित वगफूट २०    

 यापा रक ५००१ देिख १०००० स म वगफुट भएका घरह   ित 
वगफूट 

३५ 
   

यापा रक १०००१ देिख मािथमा वगफुट भएका घरह  ितवगफूट  
स म ित वगफूट 

४५ 
   

Steel Frame Structure को लािग पिन  मािथ उ लेिखत RCC Frame Structure कै दररेट कायम हनेछ ।   
 वीकृत िलई  त ला थपघट र  संशोधन द तुर ित वग फुट मािथ 
उ लेिखत दरमा वीकृत न साको पुरानो व.फुमा थप  ित वगफूट 

२ 
   

अ थायी वीकृत निलई थायी वीकृत िलन आएमा मािथ उ लेिखत 
दरमा थप ितवगफूट 

३ 
   

वीकृत निलइ घर िनमाण गरी न सा िनयिमत, त ला थप गरेको तथा 
संशोधन द तुर मािथ उ लेिखत दरमा थप  ित वग फुट 

६ 
   

( वीकृत निलइ िनमाण गरेका घर मापद ड िभ  रहमेा न सा अिभलेिखकरण तथा ज रवाना)    
१. १००० वगफूट िभ  त ला थप / वनेको घर मािथ उ लेिखत द तुर 
र थप  

५००० 
   

२. १००१  वगफूट भ दा मािथका त ला थप/ वनकेा घरको मािथ  
उ लेिखत द तुर र थप  

१०००० 
   

३. भवन अिभलेिखकरण न सा वीकृत निलई घर िनमाण, त ला थप 
घट र  संशोधनमा वीकृत न साको पुरानो वगफुटमा थप  ित वगफूट  

६ 
   

यवसाियक/ अपाटमे टको ितन सा ािबिधक शु क (सूिचकृत 
नभएकाकोहकमा) 

४५०० 
   

आवािसय ितन सा ािबिधक शु क (सूिचकृत नभएकाकोहकमा) २०००    
 न सा नामसारी ितवग फुट  ५    
एक यि वाट अक  यि मा न सानामसारी नभई ते ो/चौथो 
यि को नाममा न सानामसारीको लािग आएमा ित वगफुट 

८ 
   

 एकाघर प रवार िभ  / सयंु  पमा रहेको घर/भवनको ज.ध पजुामा 
हकिह सा एक प ले छोड्दा/ नयाँ ज.ध थिपदाँ न सा नामसारी  ित 
वगफूट 

२ 

   
पुरानो न सापास नभइ िनमाण भएको घर ख रद िब मा थप  ५०००    
यायी िनमाण अनुमित िलई वीकृत न सा २ देिख ३५ िदन स म  

निबकरण द तुर ित वग फुट 
२ 
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यायी िनमाण अनुमित िलई वीकृत न सा २ देिख ३५ िदन देिख ४ 
वष स म  निबकरण द तुर ित वग फुट 

३ 
   

यायी िनमाण अनुमित िलई वीकृत न सा िनमाण स प न् (४ वष 
कटेको ) याद सिकएको  ितवगफूट  

५ 
   

वीकृत न सामा पिछ  िक.न/ े.फ फरक भई न सा संशोधन हन 
आएमा  ितवगफूट  

१ 
   

 वाल क पाउ ड िनमाण द तुर ज गाको ित वगिमटर  १५    
भवन िनमाण स मप न माणप  ३००० वगफूट स मका घरह  २०००    
भवन िनमाण स प न माणप  ३००१ देिख ५००० भ दा कम वगफुट 
भएका घरह  

३००० 
   

भवन िनमाण स प न् माणप  ५००१ वगफुट भ दा मािथका घरह  ६०००    
ईि जिनयर कायको लािग सूिचकृत  १५०००    
ईि जिनयर कायको सूिचकृत निवकरण  ५०००    
वीिमङ्ग पुल ितवग िमटर  १५    

न सापास ितिलपी मािणत ित न सा २५००    
सािवकमा न.पा तथा गा.िव.सवाट वीकृत भई िनमाण भएको घरको िफ ड िन र ण गदा भवन मापद ड िभ  पन गरी 
३०० व.िफ स मको े फल सशंोधन भएमा संशोिधत भागको मा  े फल एिकन गरी थप व.िफको मा  मािथ उ लेिखत 
यहोराको राज व िलई नयाँ न सा जारी नगरी वीकृत न सामा थपको िववरण खुलाई िनमाण स प न् माणप  जारी गन 

 
सटर राखी िनमाण भएका वा यावसायीक योजनका लािग िनमाण हने भवनह लाई यापा रक 
भवनको दररेट कायम हनेछ ।     

संयु  ज गामा वनेका दुई वा दुई भ दा वढी घरह को फरक फरक घर अनुसार वगफूट काय हनेछ । 
   

४ बसोबास िसफा रस 
थायी २००   

अ थायी ४००   
५ कोठा खो ने ित सजिमन  १०००   

६ उ ोग दता िसफा रस 
थलगत सजिमन  २०००   

 िसफा रस ५००   

७ 
अ य कायालयको 
सजिमन 

रेखाङ्कन लगायतका अ य कायालयको सजिमन ित सजिमन ५०० 
  

८ घरबाटो िसफा रस 

याकरोड रङ्गरोड ४५००   
 टोखा रोड ३०००   
 ६ िमटर भ दा ठुलो बाटो २५००   
३ िमटर भ दा ठुलो बाटो २०००   
अ य मोटरबाटो १५००   
 गोरेटोबाटो / बाटो नभएको  १०००   
घर भएको ज गामा घरबाटो िसफा रसमा थप  ५००   
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(मािथ उ लेख भएको घरबाटो िसफा रसमा ४ आना भ दा मािथ ित आना १० ितशतका दरले 
थप शु क ला नेछ, अंश ब डा योजनको लागी थप शु क घरबाटो िसफा रसमा नला ने) 

  

०९ 
मु ा मािमला तथा 
िलखत कागजात 

मािणत 

उजुरी तथा  मु ा दता २००   
िमलाप  तथा कागजात मािणत  २००   
िलखत मािणत  १० लाख स मको िलखतमा ५००   
िलखत मािणत  १० लाख १ भ दा माथीको हकमा ०.०५ ितशतले हने रकम 

  

१० 
अं ेजीमा ग रएका 
िसफा रस 

ित िसफा रस ५००   
अं ेजीमा ग रएको स पितको मु याङ्क ित लाखमा (शैि क 
अ ययनको लािग िब ाथ को हकमा  ५० ितशत छुट) 

५० 
  

११ सडक ख ने धरौटी प क   सडक ख ने ित वग िमटर ३५००   

१२ यवसाय 

यवसाय संचालनमा नभएको यहोराको िसफा रस १०००   
(अ य यवसाय दता एव निबकरणको लागी वीकृत बमोिजमको 
दररेट अनुसार हनेछ ।)     

१३ घ वग 

घ वगको िनमाण यवसायको दता शु क १००००   
निवकरण याद िभ   २०००   
निवकरण याद नाघेको ६ मिहना िभ   निवकरण द तुरमा   १००% ज रवाना   
ठाउँसारी  २०००   
नामसारी १००००   

१४ िव ालय 

नीिज े का या पस तथा िव िव ालय     २५००० 

म टे री दता / निवकरण ७००० १०००० १५००० 

आधारभतू ( दता / निवकरण / क ा अप ेड) ७००० १०००० १५००० 

मा.िव ( दता / निवकरण / क ा अप ेड) १०००० १५००० २५००० 

िव ालयको नाम थान र वािम व प रवतन मा.िव/ आधारभतु 
३०००० ४०००० ५५००० 

२५००० ३५००० ४०००० 

क ा ८ को माणप को ितिलपी मािणत २०० २०० २०० 

िव ालय यव थापन सिमित(सं थागत) अ य  मनोनयन / 
िनयुि प   

५०० ५०० ५०० 

अनौपचा रक िश ा दता     ५०० 

िशश ु याहार के      ५०० 

क यूटर तथा भाषा िश ण के  ३५०० ५००० १०००० 

िव ालय यव थापन सिमित(सं थागत) अ य  मनोनयन / 
िनयुि प   

५००   

सामदुाियक िव ालयको हकमा िनशु क हनेछ । मािथ उ लिखत शु क िव ालयको वग ग ख र 
क अनसुार कायम ग रएको छ ।  

 
 

१५ छुट ज गा दता 
ित िसफा रस ८ आनास मको ५००   

८ आना भ दा मािथको ित आना थप  १००   

१६ संघ/सं था िसफा रस 
नया ँदता िसफा रस ित संघ/सं था १०००   
 टोल िबकास सं था दता  ५००   
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 संघ/सं था निबकरण ५००   
 टोल िबकास सं था निवकरण २००   

१७ यि गत घटना दता 

घटाना घटेको ३५ िदन स म िन:शु क र सो प ात दता िवल व शु क 
२००   

यि गत घटना दता माणप को  िलिलपी ५००   
यि गत घटना  तथा नाग रक  अिभलेख दता िकताव हरेेको २००   

राि य प रचयप  तथा पि जकरण िनयमावली,२०७७ अनुसार 
  

१८ ज.ध. .पु. .िस ज.ध. माणपजुा ितिलपी िसफा रस ५००   
१९ ितिलपी ितिलपी माणप  २००   

२० िसफा रस 
ज गा उपयोिगता ािविधक िव ेषण सिमितको िनणयानुसार 
ग रन ेख डीकरण िसफा रस ित आना  ५००   

२१ िसफा रस यारा याईिडङ दता िसफा रस  २०००   

२२ िसफा रस अ तराि य गै सरकारी सं था दता तथा निवकरण िसफा रस 
५०००   

२३ सूिच दता  

नगरपािलकामा िनमाण स वि ध कायको सूिच दता शु क १०००   

नगरपािलकामा व तु तथा सेवा परामश स वि ध सूिच दता शु क 
५००   

दैवी कोप, वा य ज य िसफा रस,  िपडीत िसफा रस,नेपाली नाग रकता िसफा रस र िव ाथ  छा विृ  िसफा रस, योजना माग,स झौता स वि धत 
िसफा रस िनःशु क ग रनेछ ।  

 
 मािथ उ लेिखत सवेा द तुरमा वडा नं. १ र २ लाई यावसाियक करोवार वाहकेमा चारिक ला, घरज गाकर ( चालु आ.वको लािग)र आवासीय घरह को 
न सापासमा ४०%  छुट िदईनेछ ।  

 
एकै कृितका एउटै िसफा रस तथा मािणतमा वडा तथा नगरपािलकावाट छु ा छुटै द तुर िलईने छैन ।  

 
नगरपािलकालाई वझुाउनु पन जुनसुकै कृितको कर तथा द तुरह मा मािथ उ लेख भएको हकमा सोिह अनुसार र उ लेख नभएको हकमा  िवल व शु क  

ित वष थप ५ % का दरले ला नेछ ।  

 
नगरपािलका तथा वडा कायालयह वाट सेवा वाह गदा नगरपािलकालाई ितन ुपन कर, शु क दािखला भए पिछमा  सवेा वाह ग रनेछ ।  

 
 

अनसुिूच-१३ 
(दफा १४ संग स वि धत) 

 
पयटन शु क 

पयटन शु क स व धी यव था आव यकता अनुसार नगर कायपािलकाले िनधारण गरे वमोिजम हनछे ।  
 

अनसुिूच-१४ 
(दफा १५ संग स वि धत) 
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                                      द ड ज रवाना 
 

१ 
नगरपािलका े  िभ  अवैध पमा वालवुा, माटो चोरी िनकासी गरेको पाईएमा तपिशल वमोिजम ज रवाना 
ग रनछे ।  

.स िववरण सवारी साधन पिहलो ज रवाना दो ो ते ो कैिफयत 
 

१ 
वालवुा 

िटपर २०००० २५००० ३००००    
२ िनशान १२००० १५००० २००००    
३ 

माटो 
िटपर ४००० ६००० १००००   

 
४ िनशान २००० ३००० ५०००   

 

पनु ः ते ो ज रवाना प ात पिन चोरी िनकासी गरेको पाईएमा सवारी जफत ग रनछे । अवैध वालवुा चोरी 
िनकासी िनय णको लािग थानीय हरी भागह लाई अनुरोध गरी िनय णमा िलईएको सवारीह वाट 
असलु भएको ज रवाना रकमको ३० ितशत स वि धत भागलाई परु कार उपल ध गराईन ेछ ।      

२ 
 नगरपािलकाको वजार अनुगमन सिमितवाट दिेखएका कैिफयतको लािग सामा ीको िव मू यको दो वर रकम 
पिहलो पटक /  ते वर रकम दो ो पटक र सो प ात यावसाय व दको लािग स वि धत िनकायमा लिेख पठाईने ।  

३ 
खु ला ठाउँमा वध गन काय गरेमा पिहलो पटकलाई  २०००/- दो ो पटक ४०००/- ते ो पटक  १००००/- 
दि डत ग रनछे ।  

४ 
 गणु तरिहन मासजु य पदाथ िव  िवतरण गरेमा जफत तथा न  गरी पिहलो पटक  ५ हजार दो ो पटक  १० 
हजार र सो प ात ितपटक थप १० हजार ग रनछे ।  

५ फोहोर मैला जथाभावी फा नेलाई फोहोरमैला यव थापन ऐन अनसुार आव यक द ड ज रवाना ग रनछे । 

६ 
अनुमित निलई िव ालय सचंालन गरेमा तोिकएको दरमा ित वष सत ितशत द ड ज रवाना ग रनछे ।  

िव ालयले वझुाउनु पन िववरणह  ( शु क िववरण, छा विृ  िववरण र EMIS त याङ्क अपलोड) समयिभ  
नगरेमा आधारभतू तहलाई  २०००/- र मा.िव तहलाई  ५०००/- ज रवाना ग रनछे ।   

७ 

सहकारी सघं सं थाह ले िनयमानसुार वझुाउन ुपन रपोटह  िनयमिमत नवझुाएमा तपिशल वमोिजम ज रवाना 
ग रनछे ।  

सं थाले पेश गनु पन मािसक ितवेदनह  येक मिहनाको ७ गते िभ  पशे नगरेमा ित मिहना  १०००/- का 
दरले ज रवाना ला नछे । 

सं थाले वािषक साधारण सभा यके वषको पौष मसा तिभ  स प न् गरी माघ १५ गत ेिभ  सो को ितवेदन 
नवझुाएमा तप वष  २०००/- का दरले ज रवाना ला नछे ।  

८ 
सडक पेटी अित मण ग र ठेलागाडा रा नेलाई पिहलो पटक  ५००/- दो ो पटक  १०००/- ते ो पटक  
१५००/- तथा चौथौ पटक पिन फेला परेमा ठेलागाडा जफतगरी िललामी वा न  ग रनछे ।  

९ 
सडकपेटी अित मण गरी यावसाय सचंालन गनलाई पिहलो पटक  १०००/- दो ो पटक  २०००/- ते ो पटक 
 ३०००/- ज रवाना ग रनछे । 

१० सडकपेटी अित मण गरी यावसाय सचंालन गनलाई पिहलो पटक  १०००/- दो ो पटक  २०००/- ते ो 
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पटक  ३०००/- ज रवाना ग रनेछ । 

११ 
घरपालवुा चौपाया सावजिनक थानमा छाडा छोडेको पाईएमा चौपाया धनीलाई  २०००/- ित चौपाया 

ज रवाना ग रनेछ ।  

१२ 
घरपालवुा कुकुर सावजिनक थानमा िदशा गराएको पाईएमा कुकुर धनीलाई  २०००/- ित पटक ज रवाना 

ग रनेछ ।  

 

१३ 

सावजिनक थल तथा सडकमा अित मण गरी अ यवि थत वजार,पसल,पािकङ्ग लगायतका कायमा द ड 
ज रवाना    
  िववरण  ज रवाना समय पिहलो पटक दो ो पटक ते ोपटक   
  ठेलागाडा २ पाङ् े सोिह िदन  ५० १०० १५०   
  गाडा २ पाङ् े भ दा मािथ  सोिह िदन  १०० १५० २००   
  फलफुल साईकल  सोिह िदन  ५० १०० १५०   
  घिु त पसल   १०० १५० २००   
  आयवुिदक औषिध   ५० १०० १५०   
  िचया पसल   ५० १०० १५०   
  ट्या ड वोड   ५० १०० १५०   
  होिडङ्ग वोड ( ित वगफुट)   ५ १० २०   
  ट या स े म यानर   ५० १०० २००   
  ले स यानर   ५० १०० १५०   
  उट   ५० १०० १५०   
  कपडाको यानर   ५० १०० १५०   
  चरुोट पसल   ५० १०० १५०   
  नाङ्गलो पसल   ५० १०० १५०   
  यावसायीक टल   १०० २०० ३००   
  िसिड पसल   १०० २०० ३००   
  कुखरुा   ५० १०० १५०   
  खसी वा ा चौपाया   १०० १५० २००   
  प छी   ५० १०० १५०   
  सागस जी   २५ ५० ७५   
  फलफुल   ५० १०० १५०   
  चनाचटपटे / खोचा   ५० १०० १५०   
  पानीपुरी खोचा   ५० १०० १५०   
  कपडाको पसल   १०० २०० ३००   
  क मेिटक सामान   १०० १५० २००   
  का  समा ी   २०० ३०० ४००   
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  फलाम ेसामा ी   १०० २०० ३००   
  खेलौना   १०० १५० २००   
  भाडावतन   १०० १५० २००   
  मेिसनरी औजार   ३०० ५०० ७००   
  घडी   १०० २०० ३००   
  जुता पसल   २०० ३०० ५००   
  ढल तराजु   १०० २०० ३००   
  े ट   १०० २०० ३००   
  िकताव   ५० १०० १५०   
  प पि का   ५० १०० १५०   
  मोवाईलको खोल चाजर   १०० २०० ३००   
  िनमाण औजार   १०० २०० ३००   
  िनमाण सामा ी   १००० १५०० २०००   
  टोभ   ५० १०० २००   
  खा  पदाथ   १०० २०० ३००   
  वे ट   १०० २०० ३००   
  िव ुितय सामा ी   २०० ३०० ४००   
  डमी   १०० २०० ४००   
  माछा   २०० ३०० ४००   
  ढुगाँवाट िनिमत सामा ी   २०० ३०० ४००   

  

सवारी साधन/ गाडी ( 
िव ापनको लािग योग 
भएका लािग)   १००० १५०० २०००   

  माटोवाट िनिमत सामान   १०० १५० २००   
  यास िसिल डर/ चु लो   २०० ३०० ४००   

  
दईु पाङ् े सवारी अनिधकृत 
पािकङग   ५०० ७०० १०००   

  टेवल/वे च   २०० ३०० ४००   
  दराज   २०० ३०० ४००   
  छाडा चौपाया   २०० ३०० ४००   
  रड/ छड   १००० १५०० २०००   

  

अनिधकृत थलमा 
चारपाङ् े सवारी साधन 
पािकङ्ग ( ह का सवारी)   ५०० ७०० १०००   

  

अनिधकृत थलमा 
चारपाङ् े सवारी साधन 
पािकङ्ग ( हभेी सवारी)   १००० १५०० २०००   

मािथ उ लिखत िवषय वाहकेको हकमा सामानको अव था तथा प रमाण हरेी िडयुिटमा खिटएको अिधकारीवाट  ततकाल िनणय ग र  २५ देिख २००० स म 
ज रवाना  गन स नेछ ।  
 पुन : चौथो पटक वा सो भ दा पिछको हकमा ते ो पटकको ज रवानाको मश दो वर ते वर गरी ज रवानादर वृि  गद लिगनेछ ।   
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