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!)@ बमोजिम टोखा नगरपालिकाको  नगरसभािे बनाएको ति िखेखए बमोजिमको ऐन 
सर्वसाधारणको िानकारीको िागग प्रकाशन गररएको छ। 

efu–! 

आर्थिक ऐन - २०७९ 

टोखा नगरपार्िकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न 

गनि बनेको ऐन 

प्रस्तावनााःटोखा नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७९/८० को अथि सम्बन्धी 

प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको लनलित्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, 

छुट लिन ेतथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोि,े  
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नेपािको संलवधानको धारा २२८ (२) बिोलिि टोखा नगरपालिकाको नगर 

सभाि ेर्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. संर्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि “टोखा नगरपालिकाको 

आलथिक ऐन, २०७९” रहकेो छ । 

  (२) र्ो ऐन २०७९ साि श्रावण १ गतेिलेख टोखा 

नगरपालिका क्षेत्रिा िाग ूहुनछे । 

२. सम्पर्त कराः नगरपालिकाका क्षेत्रलभत्र अनुसचूीी (१) बिोलिि 

सम्पलत्त करिगाइने र असिू उपर गररनेछ । 

३. भूर्म कर (मािपोत):नगरपालिका क्षेत्रलभत्र अनुसचूीी (२) बिोलिि 

भलूि कर (िािपोत) िगाइने र असिू उपर गररनछे ।  

४. वहाि कराःनगरपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संस्थािे भवन, घर, 

पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोखरी परैू / आंलशक 

तवरिे वहाििा लिएकोिा अनुसचूीी (३) बिोलिि वहाि कर िगाइन े

र असिू गररनछे ।  

५. व्र्वसार् कराः नगरपालिका क्षते्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा 

पूूँिीगत िगानी र आलथिक कारोवारका आधारिा अनुसलूच (४) बिोलिि 

व्र्वसार् कर िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 

६. जर्िबुटी, कवािी र जीवजन्त ुकराः नगरपालिका क्षते्रलभत्र कुन ैव्र्लि 

वा संस्थािे ऊन, खोटो, िलिबुटी, वनकस, कवािी िाि र प्रचलित 

कानूनि े लनरे्ध गररएको िीविन्तु वाहकेका अन्र् ितृ वा िाररएका 

िीविन्तुको हाि, लसङ, प्वाूँख, छािा िस्ता बस्तकुो व्र्वसालर्क 

कारोवार गरेवापत अनुसचूीी (५) बिोलििको कर िगाइने र असिू 

उपर गररनछे । 

७. सवारी साधन कराःनगरपालिका क्षेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनिा 

अनुसचूीी (६) बिोलिि सवारी साधन कर िगाइन े र असिु उपर 

गररनेछ ।  

८. र्वज्ञापन कराः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र हुने लवज्ञापनिा अनुसचूीी (७) 

बिोलिि लवज्ञापन कर िगाइने र असिू उपर गररनेछ  ।  

९. मनोरन्जन तथा दहत्तर वहत्तर कराः नगरपालिका क्षते्रलभत्र हनु े

िनोरन्िन व्र्वसार्, ढुगाूँ, लगटी, बािवुा िगार्तका िहत्तर वहत्तरिा 
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प्रिशे काननुि े लनधािरण गरे विोलििको िररेटिा अनुसचूीी (८) 

विोलिि नगरपालिकाि ेसंकिन गनेछ । 

१०. बहाि र्बटौरी शुल्काः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र आफुिे लनिािण, रेखिखे वा 

संचािन गरेका अनुसचूीी (९) िा उल्िेख भए अनुसार हाट बिार वा 

पसििा सोही अनुसलूचिा भएको व्र्स्था अनुसार बहाि लबटौरी शलु्क 

िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 

११. पार्कि ङ शुल्काः नगरपालिका क्षते्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पालकि ङ 

सलुवधा उपिब्ध गराए वापत अनसुचूीी (१०) बिोलिि पालकि ङ शलु्क 

िगाइने र असिू उपर गररनेछ। 

१२. टे्रर्कङ्ग,क्र्ानोइङ्ग:-  नगरपालिकािेआफ्नो क्षेत्रलभत्र टे्रलकङ्ग, 

क्र्ानोइङ्ग, वा व्र्वसार् संचािन गरेवापत अनुसचूीी (११) 

बिोलििको शलु्क िगाइन ेर असिू उपर गररनछे । 

१३. सेवा शुल्क, दस्तुराः नगरपालिकािे लनिािण, सचंािन वा व्र्वस्थापन 

गरेका अनूसचूीी (१२) िा उलल्िलखत स्थानीर् पवूािधार र उपिब्ध 

गराइएको सवेािा सवेाग्राहीबाट सोही अनुसचूीीिा व्र्वस्था भए अनुसार 

शलु्क िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 

१४. पर्िटनशलु्काःनगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट 

अनुसचूी १३ िा उलल्िलखत िरिा पर्िटन शलु्क िगाईने र असिु उपर 

गररनेछ । तर, प्रिशे कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्र्था व्र्वस्था 

भएको अवस्थािा सोलह बिोलिि हुनेछ । 

१५. दण्ि जररवानााः- अनुसचूी १४ िा उल्िखे भएका लशर्िकहरुिा सोलह 

विोलिि िण्ि िररवाना िगाई असिुउपर गररनछे ।  

१६. कर छुटाः र्स ऐनिा उल्िखे भए वाहके  कर लतने िालर्त्व भएका व्र्लि 

वा संस्थाहरुिाई कुन ैपलन लकलसिको कर छुट लिईन ेछैन ।  

१७. कर तथा शुल्क संकिन सम्बर्न्ध कार्िर्वर्धाः र्ो ऐनिा भएको 

व्र्वस्था अनुसार कर तथा शलु्क संकिन सम्बलन्ध कार्िलवलध तथा छुट 

लशर्िकका हकिा नगर कार्िपालिकाि ेतोके अनुसार हनुेछ । 

१८. संघीर् सरकार तथा प्रिशे सरकारको आलथिक ऐन िगार्त अन्र् प्रचलित 

कानुन सगं वालिएको हकिा स्वतः अिान्र् हुनेछ ।  

अनसुचूी-१ 
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(िफा २ संग सम्वलन्धत) 

सम्पर्तकर मुल्र्ाङ्कन आधार 

 

क. सम्पर्तको मुल्र्ाङ्कन –(१) सम्पलतकर  लनधािरण प्रर्ोिनको िालग 

नगरपालिका क्षते्रलभत्र रहकेो भवन संरचनाको सम्पणूि क्षेत्रफि र उक्त्त 

भवन संरचना रहकेो िग्गा र सो भवन संरचनाि े ओगटेको क्षेत्रफि 

वरावरको थप िग्गा वा पाूँच हिार चार सर् छर्हत्तर वगि फीट िग्गा 

िध्रे् िनु घटी हुन्छ त्र्सिाई िलु्र्ाङ्कनिा सिावेश गरी कर लनधािरण 

गररनेछ।  

(२) उपिफा (१) विोलिि कर लनधािरण गनिको िालग कार्ि भएको 

िग्गा कटाएर वाूँकी रहकेो िग्गािा भलूिकर िात्र िगाई असिू गररनछे ।  

(३) उपिफा (१) िा भएको ब्र्वस्थािा िग्गाको लहसाव प्रती आनािा 

गररनेछ ।  

(४) नगरपालिकावाट नक्सा स्वीकृत हुूँिा लनिि े पेश गरेको िग्गािा 

पलछ िग्गा थप हुन आएिा सो िग्गा सिेत सिावेश गरी कर लनधािरण 

गररनेछ ।  

(५) नगरपालिका क्षते्रलभत्र कुन ै ब्र्लि/संस्थाको आफ्न ै स्वालित्विा 

रहकेो िग्गािा नक्सापास गरी वा नगरी चौघेरा हािी लनिािण भएको 

स्थार्ी वा अस्थार्ी घर, टहरा, छप्पर,सेि आलििाई सम्पलत कर 

प्रर्ोिनकोिालग घर िानी िलु्र्ाङ्कन गरी कर लनधािरण गररनछे ।  

(६) आलथिक वर्िको पलहिो लिन सम्पलत िसको स्वालित्विा रहकेोछ, 

सो सम्पलत सोलह ब्र्लिको नाििा रहकेो िानी कर लनधािरण गररनछे । 

कुनै सम्पलत एक भन्िावढी व्र्लिहरुको संर्िु स्वालित्विा रहकेोिा 

स्वालित्व अवस्था स्पष्ट भएकोिा सोही अनुसार अन्र्था संर्िु स्वालित्व 

िानी कर लनधािरण गररनछे ।  

(७) कर लनधािरण प्रर्ोिनका िालग घर र िग्गाको िलु्र् कार्ि गिाि 

तोलकए बिोलििको िर अनुसार गररनेछ ।  

(८) सम्पलत कर लनधािरणको िालग सम्पलत िलु्र्ाङ्कन िहेार् 

विोलििका आधारिा गररनेछ ।  

• घर िग्गाको आकार, प्रकार  वनोट 
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• घरको हकिा ह्रास िलु्र् 

• घर र िग्गाको व्र्ापाररक वा आवालशर् उपर्ोगको अवस्था 

• कुनै घर वा घरको केलह भाग क्षलत भई सम्पलत कर भिुानी गनि 

क्षलतग्रस्त वा भत्केको घर/भागको िलु्र् घटाई लनधािरण गरी 

पाउन लनवेिन लिएिा सम्वलन्धत विा हनेे प्रालवलधकिे लिएको 

स्थिगत प्रलतवेिन  

ख. सम्पर्त मुल्र्ाङ्कन दर – नगरपालिकािे वालर्िक रुपिा घर र 

िग्गाको िलु्र्ाङ्कन िर आलथिक वर्ि सरुुहुनु अगावै सावििलनक गििछ। सो िर 

रािस्व परािशि सलिलतिे लनधािरण गरी आवश्र्क सिुाव सलहत  लसफाररस 

गररएको आधारिा नगरसभािे िहेार् विोलििको िर िगएको आधारिा 

सम्पलत कर असिु गररनेछ ।  

सम्पर्त मुल्र्ाङ्कनको िार्ग घर तथा जग्गा तर्ि को मुल्र्ाङ्कन दर 

इिकाइ िर 

घरको 

ह्रासकट्टी 

िर प्रलत 

वर्ि  कैलफर्त 

लभत्र काूँचो बालहर पाको इट्टा 

िाटोका िोिाइि भएको वा 

काठैकाठबाट बनेको र ितुा 

लिंगटी टार्ि एसवेस्टसको छाना 

भएको घरको िलु्र् प्रलत वगिलफट 

५००. ६% 

सम्पलतकर 

िलु्र्ाङ्कनको 

िालग िग्गा 

अलधकति 

िलत 

भएतापनी 

िलु्र्ाङ्कनिा 

सिावेश हनुे 

१२ आना 

सम्िको 

लभत्र बालहर पाको इट्टा वा ढुङ्गािा 

िाटोको िोिाइि भइि लभत्रबालहर 

लसिेन्ट प्िाष्टर गरी छाना 

ढिानRCC/RBC गररएकोवा 

िस्ता टार्ि लिंगटी एसवेस्टसको 

छाना भएको घरको िलु्र् प्रलत वगि 

लफट 

६००. ६% 
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लभत्र बालहर पाको ईटा वा ढुङ्गािा 

लसिेन्ट प्िाष्टर गरी छानाढिान 

(आर.लस.लस. वा आर लव.लस.) 

गररएको घरको िलु्र् प्रलत वगिलफट   

१५००. १% 

िग्गािा 

३५%  छुट 

गरर वाूँकी 

रहन ेिग्गािा 

परैु 

िलु्र्ाङ्कन 

कार्ि गन े।  

  

RCCफे्रिस्ट्रक्चरिा आवालसर् 

भवनिा 
१८००. ०.७५% 

लिफ्ट/एस्किटेर ििान भएको 

घर/स्टीि फे्रि स्ट्रक्चर, 

फ्रलवङट्रस, फाईवर वा र्स्तै 

संरचना भएका घरकोिलु्र् प्रलतवगि 

लफट 

२२००. ०.७५% 

िग्गा तफि  सम्बलन्धत िािपोतकार्ाििर्को 

आ.व.०७१/०७२ को िलु्र्ाकंन अनुसार नै 

िग्गाको िलु्र्ांकन गन े

  

 

र्सरी घर र िग्गाको िलु्र्ाङ्कन लनधािरण भै सकेपश्चात िहेार्को 

िरिा कर लनधािरण गररनेछ ।  

िर िाग्ने कर रु.  

पलहिो ३० िाखिा  ५००/-  

त्र्सपलछको रु २० 

िाख सम्ििा 

०.१०% िे हुने रकि  

त्र्सपलछको रु ५० 

िाख सम्ििा 

०.१५% िे हुने रकि  

त्र्सपलछको १ करोि 

सम्ििा  

०.२५%  िे हुने रकि  

त्र्सपलछको वाूँकी ०.४०%  िे हुने रकि  
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रकििा  

 

• २०७९ आलिन िसान्त लभत्र सम्पलतकर लतने करिाताहरुिाई चाि ु

आ.व को सम्पलतकरिा १५ प्रलतशत छुट  लिने  ।  

• आ.व २०७७/७८ िलेख अगालि सम्पलतकर लतनि वाूँकी रहकेा 

घरहरुको चाि ुआ.ब.को पौर् सिान्त  लभत्र सम्पलतकर लतिाि सो 

सिर् अगालिको िररवाना लिनाहा गने ।  

 

 

 

 

 

 

अनसुलूच-२ 

अनसुचूी-२ 

(िफा ३ संग सम्वलन्धत) 

    मािपोत/ भरू्मकर 

टोखा नगरपालिका क्षेत्रका िग्गाहरुिा सम्पलतकर लनधािरण गररएको  

वाहकेका िग्गाहरुिा तपलशि विोलिि िािपोत/भलूिकर िगाईनछे 

। सम्पलतकर लनधािरण गररएको िग्गािा िािपोत/भलूिकर िगाईने 

छैन ।  

लस.नं. िग्गाको नाप िर रु. कैलफर्त 

१ प्रलत आना १२.५०  

 

 

अनसुचूी-३ 

(िफा ४ संग सम्वलन्धत) 

वहाि कर 
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टोखा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संस्थािे भवन, घर, 

पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, छप्पर, िग्गा आलि वहाििा 

लिएकोिा लनिको स्व;घोर्णा तथा सम्िौतानुसार तपलशि 

विोलििको वहािकर िगाईने छ ।  

वहाि 

कर  

व्र्ापाररक क्षेत्र/ व्र्ापाररक घरहरुिा  

सम्िौता तथा स्व घोर्णािा उल्िखे 

भए अनुसार   

७ प्रलतशत 

आ.व 

२०७८/७९ 

को 

वहािकरको 

हकिा २०७९ 

आलिन 

िसान्त सम्ि 

िररवाना 

निाग्ने साथै 

चािु आ.व 

को वहािकर 

२०७९ 

आलिन 

िसान्त लभत्र  

वालर्िक 

एकिषु्ट लतिाि 

१५ प्रलतशत 

छुट गने ।   

आवालसर् क्षते्र/ आवालसर् घरहरुिा 

सम्िौता तथा स्व-घोर्णािा उल्िखे 

भए अनुसार 

५ प्रलतशत 

वैिलेशक  अध्र्र्न गनि िाने लवद्याथीहरुको हकिा 

लविलवद्यािर्को  शैलक्षक पत्रानुसार िालथ 

उल्िेलखत वहािकरको िरिा ५० प्रलतशत छुट 

लिईनेछ ।  

 

वहािकरका सम्वन्धिा अन्र् कुराहरु कार्िलवलधिा उल्िखे भए 

विोलिि हनुेछ ।  
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अनसुचूी-४ 

(िफा ५ संग सम्वलन्धत) 

व्र्वसार्  कर आ.व. २०७९/८० 

आ.व. २०७९/८० को वालर्िक  व्र्ावसार् करिर ( आम्िानी संकेत 

नं.१४६११) 

व्र्वसार्को नाि         

  ग ख क   

  

१५ 

िाख 

सम्ि 

पुूँिी 

िगानी 

भएका 

१५ 

िाख १ 

िलेख 

२५ 

िाख 

सम्ि 

पुूँिी 

िगानी 

भएका 

२५ 

िाख १ 

िलेख 

िालथ  

पुूँिी 

िगानी 

भएका 

  

चरुोट पसि २२०० ३३०० ४९५०   

रक्सी पसि ३३०० ४९५० ६०५०   

चरुोट/रक्सी पसि ४४०० ४९५० ६०५०   

रेषु्टरेण्ि/क्र्ाफे/ गेष्टहाउस तथा 

खािाघरहरुि ेिलिरा सिते स्वीकृत 

लिएिा िलिराको थप 

११०० १६५० २२०० 

  

ज्वेिरी सप ११०० २७५० ४४००   
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लभलिर्ो/ क्र्ासेट प्िेर्र/लस.िी/लिलभिी ११०० ११०० ११००   

लनिािण सािाग्री ३३०० ४४०० ७७००   

लवद्यलुतर् सािाग्री  पसि            ( 

ईिेक्ट्रोलनक) 
१६५० २२०० २७५० 

  

लवद्यलुतर् सािाग्री  पसि (ईिलेक्ट्रक ) ११०० १६५० २२००   

लवद्यलुतर् सािाग्री ििित पसि 

(ईिेलक्ट्रक / ईिेक्ट्रोलनक) 
१६५० 

  

िोवाइि/ घिी/ चस्िा पसि ११०० १६५० २२००   

पेट्रोलिर्ि पिाथि लवक्री लवतरण ५५०० ५५०० ५५००   

िलैनक उपभोग्र् खाद्य पिाथि लवक्री 

पसि 
५५० ११०० १६५० 

  

लिपाटि िने्टि स्टोर ११००० १६५०० २२०००   

लिनीिाटि ५५०० ८२५० ११०००   

ईन्भेष्टिेन्ट कम्पनी प्रा.लि १६५००   

कम्प्िेक्स सेन्टर लविनेस िाटि ८२५०० ८२५०० ८२५००   

कपिा / फेन्सी पसि ११०० २२०० ३३००   

पान पसि/ तिाख ुपसि ५५० ५५० ५५०   

िाटोको भािा वेच्न ेपसि ५५० ५५० ५५०   

कपाि काट्न ेपसि ११०० १६५० २२००   

कस्िेलटक पसि ११०० २२०० ३३००   

िलुति वनाउने पसि ११०० १६५० २२००   

कपी-लचर्ा/ नास्ता पसि ५५० ११०० १६५०   

वेकरी ११०० १६५० २७५०   

स्टेशनरी ११०० १६५० २७५०   

व्र्ाग पसि ११०० २२०० ३३००   
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ितु्ता चपि पसि ११०० १६५० २२००   

हाििवेर्र पसि ( रि/लसिेन्ट/ 

िस्तापाता/ स्र्ानेटरी आलि) 
३३०० ४४०० ५५०० 

  

र्न्त्रशािा  ५५००   

एकोररर्ि पसि २२०० २२०० २२००   

और्लध पसि/ भेटनरी और्धी पसि १६५० २२०० २७५०   

सलििकि इलक्वपिने्ट पसि ५५००   

तरकारी तथा फिफुि पसि ५५० ११०० १६५०   

िधु / िही लवक्री पसि ५५० ११०० १६५०   

धागो टाूँक पसि ५५० ५५० ५५०   

ररकन्िीसन सवारी साधन लवक्री पसि ५५०० ११००० १६५००   

लिठाई पसि ११०० २२०० ३३००   

ग्र्ास लिपो/ लिलस्ट्रव्र्टूर ११०० २७५० ४४००   

रोिा ढुगां / ईटाूँ सप्िार्सि ३३०० ५५०० ८८००   

िाविि गोिाि ३३०० ५५०० ९३५०   

टार्ि गोिाि २२०० ३८५० ६०५०   

काठ गोिाि ३३०० ५५०० ९३५०   

नसिरी ५५० ११०० १६५०   

गाई / वाख्रा/ कुखरुा फिि ५५० ११०० ११००   

ह्याचरी ११००० ११००० ११०००   

अण्िा व्र्वसार् ० २७५० ०   

तारे होटि ३८५००   

रेषु्टरेण्ि/क्र्ाफे २२०० ३३०० ४४००   

गेष्ट हाउस ४९५० ८२५० ११०००   

थकािी भान्छाघर ५५००   
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चिनेा गहृ २७५०   

होिस्टे  २२००   

कोल्ि लिङ्स लििर  ८८००   

िोहोरी घर / िोहोरी साूँि  १६५००   

फेसन / िोिलिङ्ग / िान्स सेन्टर/ आटि 

लसकाई केन्र 
२२०० 

  

फेसन लििाईन २२००   

वलुटक २७५०   

रंग पसि २२०० ४४०० ८२५०   

किर ल्र्ाव/ फोटो स्टुलिर्ो ११०० २२०० ३३००   

लग्रि/आल्िलुनर्ि/ लससा पसि/ ट्रस १६५० ५५०० ११०००   

गिचैा उद्योग ५५०० ५५०० ५५००   

लिपवोररङ्ग गरर खानपेानी लवक्री ११००० १६५०० २२०००   

वाईक/ िोटर पाटि पसि २२०० ३३०० ४४००   

वाईक तथा िोटर वालसङ्ग िात्र १६५०   

िोटर साईकि भािा व्र्वसार्  १६५०   

गािी भािा व्र्वसार्  ३३००   

लपस्ने / कुटन ेउद्योग ११०० २२०० ३३००   

लसरक िस्ना उद्योग  ५५००   

कवािी ११००० १६५०० २२०००   

ितु्ता चपि कारखाना २२०० ५५०० ११०००   

फिािे औिार (आरन) ५५०   

िाईलभङ्ग स्कुि ५५०० ५५०० ५५००   

पाटी प्र्ािेस ११००० १६५०० २२०००   
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फुटसि २२०० २७५० ३३००   

हले्थ क्िव/ व्र्ार्ि शािा ७१५० ८२५० ११०००   

लस्वलिङग पिु ११०० १६५० २२००   

नतृ्र् प्रलशक्षण केन्र ५५० ११०० १६५०   

क्र्ाटररङ्ग/ टेण्ि हाउस ५५०० ११००० १६५००   

व्र्ाग उद्योग २२०० ३८५० ४४००   

सतुीिन्र् उद्योग ५५०० ११००० १६५००   

गारिेन्ट कारखाना ५५०० ७१५० ८२५०   

पिाि / कापेट १६५० २२०० २७५०   

लचलकत्सक/कलवराि/ईलन्िर्र/िन्त 

लचलकत्सक/अनुसन्धान तथा 

परािशििाता/ज्र्ोलतर् सेवा/कम्प्रु्टर एनालिष्ट 

तथा 

प्रोग्रािर/सभेर्र/अनुवािक/पशलुचलकत्सक/वी

िा एिेन्ट/ िेखापढी व्र्ावसार्ी/ कानुन 

व्र्ावसार्ी/ कन्सल्टेन्ट/ िेखापरीक्षक फिि 

११०० ११०० ११०० 

  

सेर्र व्रोकर/ लधतोपत्र कारोवार ५५०० ५५०० ५५००   

थान्का पसि  २७५०   

सािान ढुवानी कताि तथा कम्पनी ३३०० ४४०० ५५००   

संस्थागत पेन्टर ५५०० ५५०० ५५००   

नगरपालिकािा प्रधान कार्ाििर् भएको 

लनिािण व्र्वसार् 
८२५० ११००० १६५०० 

  

नगरपालिकािा शाखा कार्ाििर् 

भएका लनिािण व्र्ावसार् 
३३०० ५५०० ८८०० 
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टोखा नगरपालिकािा िताि भएका घ 

वगिका लनिािण व्र्ावसार्ीको हकिा 

व्र्ावसार् शलु्क  
२२०० 

  

लगट्टी वािवुा/ ईट्टा लिपो ५५००   

कोरा िोि वा अधि प्रशोलधत 

िािसािान प्रशोधनगरी उत्पािन गने 

व्र्ावसार् 

५५०० ७१५० ९३५० 

  

आईसलक्रि उद्योग/ िेरी उद्योग/लवस्कुट 

उद्योग/ चाकु उद्योग 
२७५० ३८५० ५५०० 

  

लिस्टीिरी उद्योग ११००० १६५०० २२०००   

खाद्यान्न सािाग्री उद्योग  २२०० २२०० २२००   

पापि,लचप्स, िाििोठ,भलुिर्ा उद्योग 
२२०० ३३०० ४४०० 

  

स: लिि  ५५०० ११००० १६५००   

फलनिचर उद्योग २२०० ४४०० ११०००   

खाद्यान्न  लिि ५५० ११०० १६५०   

नेपािी कागि उद्योग ११००   

प्िालष्टक उद्योग ११००० १६५०० २२०००   

टार्र स्वरुि ३८५०   

एसटीलि आईएसलटिी/ ईििे/ ईन्टरनेट 

/ साईवर 
५५० ११०० १६५० 

  

ढक तराि ुपसि ५५०   

पिुा सािाग्री पसि ५५०   
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५०० 

सम्ि 

५०१ 

िलेख 

१००० 

सम्ि 

१००१ 

िलेख 

िालथ 
  

सरसफाई सेवा व्र्वसार् ( ग्राहक 

संख्र्ाको आधारिा) 
५५०० ११००० १६५०० 

  

सेक्र्रुरटी कम्पनी ७७००   

उिाि ििूक उद्योग १६५० २२०० २७५०   

पलश्िना उद्योग ३३००   

ज्र्ाकेट/ स्वीटर उद्योग ३३००   

िाक्स उद्योग ३३००   

कृलर् तथा वनिन्र् उद्योग १६५० २२०० २७५०   

खलनि उद्योग १६५० २२०० २७५०   

ट्राभि/ टुर/ टे्रलकङ्ग २७५० ५५०० ११०००   

छापाखाना/ प्रकाशन ३३०० ५५०० ७७००   

सावििलनक पररवहन/ कम्पनी ५५०० ११००० १६५००   

प्रर्ोगशािा ३३०० ३३०० ३३००   

हवाई सेवा ३३०० ५५०० ११०००   

लशतभण्िार/ गोिाि घर ११०० १६५० २२००   

होस्टि २२०० ३३०० ५५००   

कुररर्र ११०० २२०० ३३००   

र्वर्तर् संस्था प्रर्तशाखा      

वैक ११००० १६५०० २२०००   

सहकारी शरुु िताि शलु्क ११०००   
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सहकारी (िलहिा तथा कृलर् 

सहकारीिाई ५०% छुट) 
२२०० ५५०० ११००० 

  

फाईनान्स ५५०० ११००० १६५००   

सहकारी वैक ५५०० ५५०० ५५००   

लविा कम्पनी (नीलििवन/ िीवन) ५५०० ८००० ११०००   

रेलिटेन्स सेवा/ लविशेी िरुा सटही सेवा ११०० 
  

िघ ुलवत्त ११००   

एलटएि वथु  ७७००   

स्वास््र् सेवा   ०   

  

१५ वेि 

सम्ि 

४० वेि 

सम्ि 

४० वेि 

भन्िा 

िालथ   

गैह्र सरकारी अस्पताि ११००० १६५०० २७५००   

नलसिङ्ग होि ११००० १६५०० २२०००   

लक्िनीक तथा ल्र्ाव/ िेन्टि २२०० ३३०० ५५००   

िेन्टि अस्पाति १६५००   

भेटनरी लक्िलनक २७५०   

अकुपंचर सेवा/ आर्वेुलधक सेवा १६५०   

लफलिर्ोथेरापी,अथोपेलिक सेवा  ५५००   

र्शिा सेवा      

नीलि क्षेत्रका क्र्ाम्पस तथा 

लविलवद्यािर् 
२७५०० 

  

तालिि तथा अनुसन्धान केन्र ८२५०   

लशश ुस्र्ाहार केन्र ५५० ५५० ५५०   
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कम्प्र्टूर तथा भार्ा प्रलशक्षण केन्र ३८५० ५५०० ११०००   

ममित सम्हार सेवा      

हभेी ईलक्वपिेण्ट / वस/ ट्रक/ कार ३८५० ७१५० ११०००   

िोटर साईकि १६५० २२०० २७५०   

साईकि ५५० ५५० ५५०   

िेथ िलेसन ५५० ११०० १६५०   

रेलिर्ो/ लटभी/घिी/पे्रशरकुकर/ लहटर/ 

टेलिफोन सेट/ म्र्लुिकि 
५५० ११०० १६५० 

  

लवज्ञापन सेवा एिेन्सी ११०० १६५० २२००   

वैिलेशक रोिगार कम्पनी १६५००   

स्विशेी रोिगार/ सेके्रटररर्ि सेवा २२०० २७५० ३३००   

Kennel & Animal Breeding ११०० ११०० ११००   

घरपािवुा कुकुर िताि प्रलत कुकुर २२०   

ररर्ि स्टेट तथा घरिग्गा खररि लवक्री 
५५०० ११००० १६५०० 

  

हाउलिङ कम्पनी  १६५०० २२००० २७५००   

व्र्लूटपाििर ११०० १६५० २२००   

िाईलक्िनर ११०० २२०० ३३००   

सलटङ्ग/ सलुटङ्ग / टेिररङ्ग ११०० ३३०० ५५००   

पेलन्टङ्ग / ग्िोसाईन वोि पसि ११०० १६५० २२००   

पश ुवधशािा १६५० २७५० ३८५०   

िास ुलवक्री पसि ११०० १६५० २२००   

फुि तथा लवरुवा लवक्री पसि ५५० ११०० १६५०   

पिु हाउस २२०० २७५० ३३००   
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प्ल्र्ाईउि लवके्रता पसि २७५० ४४०० ८८००   

लकचेन वर्र / भािा पसि ११०० २२०० ३३००   

ह्याण्िीक्राफ्ट  कारखाना २२०० ३३०० ५५००   

ईनार/टुवेि खन्न ेकार्ाििर् ११०० २२०० ३३००   

फलनिचर लवके्रता पसि २२०० ३३०० ५५००   

चाकु/ गिुपाक उत्पािन तथा लनिािण ५५० ५५० ५५०   

खेिौना/उपहार लवके्रता ५५० ११०० १६५०   

  

५ हिार 

सम्ि  

१० 

हिार 

सम्ि 

१० 

हिार 

िालथ   

केविु नटेिवकि  (ग्राहक संख्र्ाको 

आधारिा) 
२२०० ३८५० ५५०० 

  

क्र्ालसनो 

११०००

० 

११०००

० 

११०००

०   

टुर अपरेटर ५५०० ११००० १६५००   

िसाि पाििर ५५०० ११००० १६५००   

अस्थार्ी हाटवजार वा घुम्ती पसि      

घमु्ती िोवाईि पसि ५   

चौपार्ा ५   

हाूँस/ कुखरुा प्रलतगोटा १   

सागसव्िी र फिफुि पसि 

प्रलतिठुा/के.िी 
१ 

  

अन्र्को हकिा  १   

सवै प्रकारका व्र्सार् ितािको प्रिाणपत्र 

प्रलतलिपी  
२५० 
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िलिरा आर्ात कताि १६५००   

सतुीिन्र् पिाथि आर्ातकताि/ लििर 

तथा िलिरा लििर 
११००० 

  

अर् सवै लकलशिका कम्पनी संस्था 

आर्ात लनर्ाित  
५५०० 

  

पिुा सािाग्री पसि धातकुा वस्त ुसिेत 

लवक्री हुन े
११०० 

  

प्िेटेि गहना (थोक पसि) ११००   

कम्प्र्टूर,िोवाईि,घिी,लफ्रि,फोटोकपी

,वालसग िलेसन िस्ता ईिके्ट्रोलनकि 

सािान लवक्री पसि व्रान्िेि सोरुि 

५५०० 

  

लकराना पसि थोक १६५०   

खाद्यान्न थोक लवक्री ११००   

स्टीि रि, 

एङगि,पाईप,पत्ता,लसिने्ट,िस्ता िस्ता 

हाििवेर्र पसि तथा प्िाईउि, तािा, 

छेलस्कन,चकुुि,िािी,लकिाकाूँटा, 

रंगरोगन, एल्म्र्लूनर्ि, प्िालस्टकका 

सवैखािे ( Building Materials)   

२२०० 

  

लनिाणि सािाग्री ( ईट्टा,वािवुा,रोिा,) 

लवक्री सम्पकि  कार्ाििर् 
३३०० 
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आस्फाल्ट प्िान्ट,ह्यर्िु पाईप 

उद्योग,लसिेन्ट रेलिलिक्स प्िान्ट, 

वािवुा वालसङ  

५५०० 

  

कंलक्रट उद्योग ( व्िक,ररङ वनाउन)े ३३०० 
  

िोटरसाईकि लवक्री सो रुि २२०००   

चारपाङ्गे्र लवक्री सो रुि ३३०००   

झ्र्ाि ढोका कालभिङ उद्योग ३३००   

चिलचत्र प्रिशिनी घर/ चिलचत्र लनिािण 

व्र्ावसार् 
५५०० 

  

िाईटगािी िाईलभङग सेन्टर ५५००   

हबेी गािी िाईलभङग सेन्टर ८२५०   

एफ.एिस्टेशन ११००   

रालरट्रर् पत्रपलत्रका/ टेलिलभिन  ५५००   

स्थानीर् पत्रपलत्रका/ अनिाईन खवर ११०० 
  

िोटरसाईकि कम्पनीको आलधकारीक 

ििित तथा सलभिलसङ सेन्टर 
५५०० 

  

 स्पा/ज्र्ाकुिी/ सौनावाथ २२००   

टाटु २२००   

स्वीलिङपिु सलहतको हले्थक्िव ५५००   

हले्थक्िव तथा व्र्ािशािा, एरोलवक 

सेन्टर 
३३०० 
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अनिाईन सलपङ्ग २२००   

घरेि ुउद्योग  ११००   

कागि वा प्िालष्टकको प्िेट/ थाि 

लनिािण  
११०० 

  

लससा लचलिि उद्योग ५५००   

िाना उद्योग ३३००   

ररसोट  ३३००   

एक वा एक भन्िा वढी लवलभन्न 

प्रकृलतका वस्तु तथा सेवा लवक्रीलवतरण 

गने ( ईन्टरप्राईिेि) 

२२०० ३३०० ५५००   

िालथ तोलकएको हकिा सोलह विोलिि 

,  नतोलकएको हकिा 
११०० ३३०० ५५०० 

  

घरेि ुउद्योगको रुपिा संचालित  उद्योगहरुिाई तोलकएको िरिा ५० 

प्रलतशत छुट लिन े। र्ोग ध्र्ान केन्र लनःशलु्क िताि गन े   

  

• िालथ तोलकएकाको हकिा तोलकए विोलिि र नतोलकएकाको हकिा 

आलथिक वर्िको पर्हिो ३ मर्हना र्भत्र व्र्ावसार् कर तथा वालर्िक 

शलु्क लतने व्र्ावसार्हरुिाई उल्िलेखत िरिा १५ प्रलतशत  छुट लिन े 

।   

• व्र्ावसार् वालर्िक शलु्क भिुान भए पश्चात नािसारी भ ैआएिा 

सम्वलन्धत िरको २० प्रलतशत िात्र सेवा शलु्क लिई व्र्ावसार् 

नािसारी गन े

• व्र्ावसार् वालर्िक शलु्क लतरी नलवकरण भए पश्चात ठाउूँसारी भै 

आएिा सम्वलन्धत िरको २० प्रलतशत िात्र सेवा शलु्क लिई 

व्र्ावसार् ठाउूँसारी गने 

 

 



22 
 

 

 

 
 

 

अनसुचूी-५ 

(िफा ६ संग सम्वलन्धत) 

          जर्िवुटी, कवािी र र्जवजन्तु कर 

हाि प्रलत के.िी १   

लसंङ प्रलत के.िी २   

खरु प्रलत के.िी २   

छािा ठुिो प्रलत गोटा ३०   

छािा सानो प्रलत गोटा १५   

फिािको टुक्रा प्रलत के.िी २   

पलत्रका प्रलत के.िी ०.२   

कागि प्रलत के.िी ०.१   

वोति लससाको प्रलत गोटा ०.५   

वोति सानो लससाको प्रलत गोटा 
२५ पैसा िलेख ५० 

पैसा सम्ि 
  

प्िालष्टक प्रलत के.िी ०.१   

अनसुचूी-६ 

(िफा ७ संग सम्वलन्धत) 

सवारी साधन कर 

टाङ्गा ररक्सा १२५   

टाङ्गा ररक्सा/ ठेिा नलवकरण ५०   

ररक्सा / ठेिा  १२५   

अटो ररक्सा  िताि नलवकरण ५००  

 

अनसुचूी-७ 
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(िफा ८ संग सम्वलन्धत) 

र्वज्ञापन  कर 

फ्िेक्सबाट तर्ार गरेको 

लबज्ञापनप्रचार सािग्री प्रलत 

वगिफुट 

१००   

 

होलिङ्ग बोिि, लनर्ोर्न 

साइन,ग्िो साइन र र्स्तै 

लबज्ञापन प्रचार सािग्री प्रलत 

वगिफुट 

२००   

लिलिटि बोिि प्रलत वगि फुट ३००   

िािबहाक सवारी साधनको िार्ाूँबार्ाूँ भागिा 

अलधकति १० स्क्वार्र फुट सम्िको िागी प्रलतलिन रु 

२००  र स्थार्ी रुपिािेलखएको वा छालपएको प्रचार 

सिाग्री प्रलत वगिफुट रु १०० 

  

खेिकुि ििैान ििेा िात्रा पवि र 

र्स्तै प्रकृलतका कार्िक्रििा 

प्रर्ोग हुने लबज्ञापन सािग्रीको 

अलधकति १५ लिन र 

२०स्क्वार्र फुट प्रलतलिन 

३००   

सवारी साधनको छत अलधकति 

३ फुटउचाइ िात्र २ पांग्रा 

बीचको भाग, पछािीको 

सीसाको भाग िध्र्े अलधकति 

५० प्रलतशतसम्ि िात्र िखु्र् 

झ्र्ािको िालथ पट्टी 

भ्र्ालन्टिेसनिा लबज्ञापन प्रचार 

सािग्री प्रलत स्क्वार्र फुट 

१००   

आकाशिा बेिनु ज्र्ाकेटिा वा 

बेिनु बोकेर गररने लबज्ञापन 
२००   
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प्रलतलिन 

अन्र्को हकिा प्रलतवगि फुट ३००   

िाथीको वलगिकरणिा सिावेश 

नभएकासेवा ब्र्वसार्को 

कारोबार र स्तर हरेी बालर्िक 

५०० िखेी 

१०००० सम्ि 
  

नोट - ब्र्वसार् पररचर्को िागी बलढिा ४*५ बरावर २०स्क्वार्र फुट 

बरावरको १ थान बोिि ब्र्वसार्ीि ेआफ्नो ब्र्वसार् रहकेो लभत्तापखािििा 

राख्न पाइनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी-८ 

(िफा ९ संग सम्वलन्धत) 

मनोरञ्जन  तथा दहत्तर वहत्तर कर  

                                        आ.ब. २०७९/८० को मनोरञ्जन 

करदर 
 

लस.नं

. 
लववरण करको िर 

 

१ 
चिलचत्र घरिा चिलचत्र प्रिशिन गिाि 

िशिकहरुवाट प्रलत लटकट 
५% 
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२ 

लभलिर्ो घर, सास्कृलतक प्रिशिन हि कन्सटि, 

लथर्टर/ नाटकघर, फनपाकि , वाटर गािेन, 

वािउद्यान, िोहरी साूँि,िाूँन्सवार, क्र्ालसनो, 

फूट्सि, िमु्वा िगार्तिा प्रलत लटकट लवि  

५% 

 

३ 

तीन िलहनासम्ि िाि ूसकि स िेिा सञ्चािन 

गराए बापत प्रलतलिन रु. १०० 
 

४ 

तीन िलहना भन्िा बढी िाि ूसकि स िेिा वा 

िनोरञ्िन प्रिार्क कार्िक्रि संञ्चािन गराए 

बापत िालसक रु. ५००० 
 

५ प्र्ाराग्र्ाईलिङ प्रलत उिान िर  २०० 
 

 

आ.व २०७९/८० को िार्ग ढुगााँ, र्गटी, बािुवा,(दहत्तर बहत्तर) शुल्क 

र्स.

नं. र्ववरण ईकाई 

दर 

रु. 

१ िाटो ( स्वीकृत खानी क्षेत्र वाहकेिा ) 
प्रलत घन 

लफट 

२.५

० 

२ 
ढुगाूँ, चनुाढुगाूँ, खररढुगाूँ, लगट्टी, ग्राभेि, रोिा, 

बािवुा ( स्वीकृत खानी क्षते्र वाहकेिा ) 

प्रलत घन 

लफट 
९ 

३ स्िेट ( स्वीकृत खानी क्षते्र वाहकेिा ) 
प्रलत वगि 

लफट 
९ 

४ 
िहत्तर वहत्तर सािाग्रीको लबक्री िलू्र्िा िश 

प्रलतशत शलु्क िाग्नेछ।  
    

५ 

लस.नं. १ को िाटो घाटगद्धी एवं लबक्री ( स्वीकृत 

खानी क्षते्र वाहकेिा ) को शलु्क रु २.५० प्रलत 

क्र्लूफट िर तोलकएकोिा धेरै िात्रािा िाटो प्रर्ोग 

हुने उद्योग (ईट्टा उद्योग)हरुिाई उद्योगको 

क्षिताको आधारिा  

प्रलत घन 

लफट 
२ 
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६ 

व्र्लिको लनिी िग्गावाट िाटो लवक्री गिाि 

िग्गाधनीिे न ैकलत घनलफट िाटो लबक्री गने हो 

र्लकन गरर नगरपालिकािा लनवेिन लिनु पनछे । 

सो सम्वन्धिा नगरकार्िपालिकािे लनणिर् गरर 

वालर्िक रुपिा एकिषु्ट शलु्क लनधािरण गररनेछ ।  

  

  

सोको िालग साूँधलसिाना पने िग्गाहरुको 

लिलखत स्वीकृत भएको, िाटो उत्खन्नवाट 

प्राकृलतक श्रोतको िरुुपर्ोग, भौगोलिक संरचना, 

िानवीर् वासस्थान, सावििलनक तथा व्र्लिगत 

भवन िगार्तको संरचना आलििा कुनै 

लकलसिको असर नपने हनुु पनछे ।  

  

  

 

अनसुलूच-९ 

(िफा १० संग सम्वलन्धत) 

वहाि र्वटौरी शुल्क 

 

लस.नं. लववरण करको िर कैलफर्त 

१ नगरपालिकिे लनिािण गरी रेखिखे 

र संरक्षण गरेको हाट बिार वा 

छप्पर पसि कवि प्रलत िलहना रु. 

४००/-  

२ सटर रहकेो पसि कविहरुिा 

ब्र्ावसालर्क क्षेत्रको प्रलत सटर 

न्र्नूति रु 

५०००/-  

३ सटर रहकेो पसि कविहरुिा 

आवासीर् क्षते्रको प्रलत सटर 

न्र्नूति रु 

२५००/-  

अनसुचूी-१० 

(िफा ११ संग सम्वलन्धत) 

पार्कि ङ्ग शुल्क 
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 पालकि ङ्ग शलु्क सम्वन्धी व्र्वस्था आवश्र्कता अनुसार नगर 

कार्िपालिकाि ेलनधािरण गरेविोलिि हनुेछ ।  

अनसुचूी-११ 

(िफा १२ संग सम्वलन्धत) 

टे्रर्कङ्ग, क्र्ानोइङ्ग 

टे्रलकङ्ग तथा क्र्ानोइङ्ग शलु्क सम्वन्धी व्र्वस्था आवश्र्कता अनसुार नगर 

कार्िपालिकाि ेलनधािरण गरे विोलिि हनुेछ ।  

 

अनसुचूी-१२ 

(िफा १३ संग सम्वलन्धत) 

आ.व. २०७९/८० को सेवा शुल्क दस्तुर  

सेवा 

शलु्क  
  

रु 
  

 

१ 
लसफा

ररस 

साधरण लसफाररस २००    
लबद्यतु   लसफाररस ५००    
धारा   लसफाररस (होि पररवतिन) ५००    
ढि ििान १००००    
धारा ििान ३०००    

२ 

चार

लक

ल्िा 

प्रलत लसफाररस १०००    
िालथ उल्िेलखत चार लकल्िा लसफाररसिा ६ अना िालथ 

प्रलत आना रु १००/- िे थप शलु्क िाग्नेछ ।     

३ 

घर 

नक्सा

पास 

तफि  

आवालसर् टहरो प्रलत वगि फुट १-१००० 

सम्ि सम्ि प्रलत वगिफूट 
५ 

   
 आवालसर् टहरो प्रलत वगि फुट १००१-

३००० सम्ि प्रलत वगिफूट 
१० 

   
 ब्र्ापारीक/ब्र्वसालर्क टहरो १-१००० 

वगिफूट सम्ि प्रलत वगिफूट 
१० 

   
 ब्र्ापारीक/ब्र्वसालर्क टहरो १००१-

३००० वगिफूट भन्िा िालथ सम्ि प्रलत 

वगिफूट 

१५ 
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टहरा- वाि, िस्ता वाूँस िगार्तका संरचना वररपरी वारेको र 

लटनको एक तल्िाधरुी भएको ।   
 सांस्कृलतक सम्पिा िल्कने घर लनिािण 

प्रलत वगिफूट  
५ 

   
आवालसर् घर १-३००० वगि फूटसम्ि सम्ि 

प्रलत वगिफूट  
१० 

   
आवालसर् घर ३००१-५०००  प्रलतवगि  

फूटसम्ि सम्ि प्रलत वगिफूट 
१५ 

   
आवालसर् घर ५००१- िाथी प्रलत वगिफूट 

सम्ि प्रलत वगिफूट 
२० 

   
 ब्र्ापाररक घर १-३००० वगि फूटसम्ि 

सम्ि प्रलत वगिफूट 
१५ 

   
ब्र्ापाररक घर ३००१-५००० वगि फूटसम्ि  

प्रलत वगिफूट 
२० 

   
 व्र्ापाररक ५००१ िलेख १०००० सम्ि 

वगिफुट भएका घरहरु  प्रलत वगिफूट 
३५ 

   
व्र्ापाररक १०००१ िलेख िालथिा वगिफुट 

भएका घरहरु प्रलतवगिफूट  सम्ि प्रलत 

वगिफूट 

४५ 

   
Steel Frame Structure को िालग पलन  िालथ उल्िेलखत 

RCC Frame Structure कै िररेट कार्ि हुनेछ ।   
 स्वीकृत लिई  तल्िा थपघट र  संशोधन 

िस्तुर प्रलत वगि फुट िालथ उल्िेलखत िरिा 

स्वीकृत नक्साको परुानो व.फुिा थप  प्रलत 

वगिफूट 

२ 

   
 स्वीकृत नलिई तल्िा थप गरेको तथा 

संशोधन िस्तुर िालथ उल्िेलखत िरिा थप  

प्रलत वगि फुट 

६ 

   
भवन लनिािण स्वीकृत नलिई लनिािण भएका घरहरुको  िालथ 

उल्िेलखत नक्सापास शलु्क िस्तुरिा सतप्रलतशत िररवाना 

लिने    
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(स्वीकृत नलिइि लनिािण गरेका घर िापिण्ि लभत्र रहिेा 

नक्सा अलभिेलखकरण तथा िररवाना)    
१. १००० वगिफूट लभत्र तल्िा थप / वनेको 

घर िालथ उल्िेलखत िस्तुर र थप  
५००० 

   
२. १००१  वगिफूट भन्िा िालथका तल्िा 

थप/ वनेका घरको िालथ  उल्िेलखत िस्तुर 

र थप  

१०००० 

   
३. भवन अलभिेलखकरण नक्सा स्वीकृत 

नलिई घर लनिािण, तल्िा थप घट र  

संशोधनिा स्वीकृत नक्साको परुानो 

वगिफुटिा थप  प्रलत वगिफूट  

६ 

   
ब्र्वसालर्क/ अपाटििेन्टको प्रलतनक्सा 

प्रालबलधक शलु्क (सलूचकृत नभएकाको 

हकिा) 

४५०० 

   
आवालसर् प्रलतनक्सा प्रालबलधक शलु्क 

(सलूचकृत नभएकाको हकिा) 
२००० 

   
 नक्सा नािसारी प्रलतवगि फुट  ५    
एकव्र्लिवाट अको व्र्लििा 

नक्सानािसारी नभई तेश्रो/चौथो व्र्लिको 

नाििा नक्सानािसारीको िालग आएिा 

प्रलत वगिफुट 

८ 

   
 एकाघर पररवार लभत्र / संरु्ि रुपिा रहकेो 

घर/भवनको ि.ध पिुाििा हकलहस्सा एक 

पक्षिे छोि्िा/ नर्ाूँ ि.ध थलपिाूँ नक्सा 

नािसारी  प्रलत वगिफूट 

२ 

   
परुानो नक्सापास नभइि लनिािण भएको घर 

खररि लबक्रीिा थप  
५००० 

   
स्र्ार्ी लनिािण अनुिलत लिई स्वीकृत नक्सा 

२ िलेख ३५ लिन सम्ि  नलबकरण िस्तुर 

प्रलत वगि फुट 

२ 
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स्र्ार्ी लनिािण अनुिलत लिई स्वीकृत नक्सा 

२ िलेख ३५ लिन िलेख ४ वर्ि सम्ि  

नलबकरण िस्तुर प्रलत वगि फुट 

३ 

   
स्र्ार्ी लनिािण अनुिलत लिई स्वीकृत नक्सा 

लनिािण सम्पन्न् (४ वर्ि कटेको ) म्र्ाि 

सलकएको  प्रलतवगिफूट  

५ 

   
स्वीकृत नक्सािा पलछ  लक.न/ क्षे.फ फरक 

भई नक्सा संशोधन हुन आएिा  प्रलतवगिफूट  
१ 

   
 वाि कम्पाउण्ि लनिािण िस्तुर िग्गाको 

प्रलत वगिलिटर  
१५ 

   
भवन लनिािण सम्िपन्न प्रिाणपत्र ३००० 

वगिफूट सम्िका घरहरु 
२००० 

   
भवन लनिािण सम्पन्न प्रिाणपत्र ३००१ 

िलेख ५००० भन्िा कि वगिफुट भएका 

घरहरु 

३००० 

   
भवन लनिािण सम्पन्न् प्रिाणपत्र ५००१ 

वगिफुट भन्िा िालथका घरहरु 
६००० 

   
ईलन्िलनर्र कार्िको िालग सलूचकृत  १५०००    
ईलन्िलनर्र कार्िको सलूचकृत नलवकरण  ५०००    
स्वीलिङ्ग पिु प्रलतवगि लिटर  २५    
नक्सापास प्रलतलिपी प्रिालणत प्रलत नक्सा ३०००    
सालवकिा न.पा तथा गा.लव.सवाट स्वीकृत भई लनिािण भएको 

घरको लफल्ि लनररक्षण गिाि भवन िापिण्ि लभत्र पने गरी ३०० 

व.लफ सम्िको क्षेत्रफि संशोधन भएिा संशोलधत भागको िात्र 

क्षेत्रफि एलकन गरी थप व.लफको िात्र िालथ उल्िेलखत 

व्र्होराको रािस्व लिई नर्ाूँ नक्सा िारी नगरी स्वीकृत नक्सािा 

थपको लववरण खिुाई लनिाणि सम्पन्न् प्रिाणपत्र िारी गने  
सटर राखी लनिािण भएका/ संस्थागत भवन / व्र्ावसार्ीक 

प्रर्ोिनका िालग लनिािण हुने भवनहरुिाई व्र्ापाररक 

भवनको िररेट कार्ि हुनेछ ।     
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संरु्ि िग्गािा वनेका िईु वा िईु भन्िा वढी घरहरुको फरक 

फरक घर अनुसार वगिफूट कार्ि गररनेछ । 
   

४ 

नाता 

प्रिा

लणत 

प्रलत लसफाररस  

२०० 
  

५ 

बसो

बास 

लसफा

ररस 

स्थार्ी २०० 
  

अस्थार्ी 

४०० 
  

६ 

कोठा 

खो

ल्न े

प्रलत सििलिन  

१००० 
  

७ 

उद्योग 

िताि 

लसफा

ररस 

स्थिगत सििलिन  २००० 
  

 लसफाररस 

५०० 
  

८ 

अन्र् 

कार्ाि

िर्

को 

सिि

लिन 

रेखाङ्कन िगार्तका अन्र् कार्ाििर्को 

सििलिन प्रलत सििलिन 
५०० 

  

९ 

घरबा

टो 

लसफा

ररस 

ट्रर्ाकरोि ररङ्गरोि ४५०० 
  

 टोखा रोि ३००० 
  

 ६ लिटर भन्िा ठुिो बाटो २५०० 
  

३ लिटर भन्िा ठुिो बाटो २००० 
  

अन्र् िोटरबाटो १५०० 
  

 गोरेटोबाटो / बाटो नभएको  १००० 
  

घर भएको िग्गािा घरबाटो लसफाररसिा 

थप  ५०० 
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 िालथ उल्िेख भए वाहके रािकूिो तथा 

निी खोल्सा,खोल्सी,  सावििलनक िग्गािा 

िोलिएका ज्गाहरुको घरवाटो लसफाररसिा २५०० 
  

(िालथ उल्िेख भएको घरबाटो लसफाररसिा ४ आना 

भन्िा िालथ प्रलत आना १० प्रलतशतका िरिे थप शलु्क 

िाग्नेछ, अंश बण्िा प्रर्ोिनको िागी थप शलु्क 

घरबाटो लसफाररसिा निाग्ने) 
  

१

० 

िदु्दा 

िालि

िा 

तथा 

लिख

त 

काग

िात 

प्रिा

लणत 

उिरुी तथा  िदु्दा िताि २०० 
  

लििापत्र तथा कागिात प्रिालणत  २०० 
  

लिखत प्रिालणत रु २० िाख सम्िको 

लिखतिा ५०० 
  

लिखत प्रिालणत रु २० िाख १ भन्िा िाथीको हकिा 

०.०३ प्रलतशतिे हुने रकि 

  

१

१ 

अंगे्र

िीिा 

गररए

का 

लसफा

ररस 

प्रलत लसफाररस ५०० 
  

अंगे्रिीिा गररएको सम्पलतको 

िलु्र्ाङ्क प्रलत िाखिा (शैलक्षक 

अध्र्र्नको िालग लबद्याथीको 

हकिा  ५० प्रलतशत छुट) 

५० 

  

१

२ 

सिक 

खन्ने 

धरौ

टी 

पक्की  सिक खन्ने प्रलत वगि लिटर 

३५०० 
  

१

३ 

ब्र्व

सार् 

ब्र्वसार् संचािनिा नभएको 

ब्र्होराको लसफाररस १००० 
  

(अन्र् ब्र्वसार् िताि एव 

नलबकरणको िागी स्वीकृत 

बिोलििको िररेट अनुसार हुनेछ ।)   
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१

४ 
घ वगि 

घ वगिको लनिािण व्र्वसार्को िताि 

शलु्क १०००० 
  

नलवकरण म्र्ाि लभत्र  २००० 
  

नलवकरण म्र्ाि नाघेको ६ िलहना 

लभत्र  नलवकरण िस्तुरिा   

१००% 

िररवाना 
  

ठाउूँसारी  २००० 
  

नािसारी १०००० 
  

१

५ 

लवद्या

िर् 

नीलि क्षेत्रका क्र्ाम्पस तथा 

लविलवद्यािर् 

    

२

५

०

०

० 

िन्टेिरी िताि / नलवकरण 

७००० 
१००

०० 

१

५

०

०

० 

आधारभतू ( िताि / नलवकरण / 

कक्षा अपगे्रि) 

७००० 
१००

०० 

१

५

०

०

० 

िा.लव ( िताि / नलवकरण / कक्षा 

अपगे्रि) 

१०००० 
१५०

०० 

२

५

०

०

० 

लवद्यािर्को नाि स्थान र स्वालित्व 

पररवतिन िा.लव/ आधारभतु 
३०००० 

४००

०० 

५

५

०

०

० 
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२५००० 
३५०

०० 

४

०

०

०

० 

कक्षा ८ को प्रिाणपत्रको प्रलतलिपी 

प्रिालणत 

२०० २०० 

२

०

० 

लवद्यािर् व्र्वस्थापन 

सलिलत(संस्थागत) अध्र्क्ष 

िनोनर्न / लनरु्लिपत्र  

५०० ५०० 

५

०

० 

अनौपचाररक लशक्षा िताि 

    

५

०

० 

लशश ुस्र्ाहार केन्र 

    

५

०

० 

कम्प्रू्टर तथा भार्ा प्रलशक्षण केन्र 

३५०० 
५००

० 

१

०

०

०

० 

लवद्यािर् व्र्वस्थापन 

सलिलत(संस्थागत) अध्र्क्ष 

िनोनर्न / लनरु्लिपत्र  

५००   

साििुालर्क लवद्यािर्को हकिा लनशुल्क हुनेछ । िालथ 

उल्िलखत शलु्क लवद्यािर्को वगि ग ख र क अनुसार 

कार्ि गररएको छ ।  

 

 

१

६ 

छुट 

िग्गा 

िताि 

प्रलत लसफाररस ८ आनासम्िको ५०० 
  

८ आना भन्िा िालथको प्रलत आना थप  
१०० 

  
१ संघ/ नर्ाूँ िताि लसफाररस प्रलत संघ/संस्था १००० 
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६ संस्था 

लसफा

ररस 

 टोि लबकास संस्था िताि  ५०० 
  

 संघ/संस्था नलबकरण ५०० 
  

 टोि लबकास संस्था नलवकरण २०० 
  

१

८ 

व्र्लि

गत 

घटना 

िताि 

घटाना घटेको ३५ लिन सम्ि लनशलु्क र सो 

भन्िा पलछ प्रलत घटना ितािको िररवाना  २०० 
  

व्र्लिगत घटना िताि प्रिाणपत्रको  

प्रलिलिपी ५०० 
  

व्र्लिगत घटना िताि अलभिेख िताि 

लकताव हेरेको २०० 
  

रालरट्रर् पररचर्पत्र तथा पलञ्िकरण लनर्िाविी,२०७७ 

अनुसार 
  

१

९ 

ि.ध.

प्र.प.ु

प्र.लस 

ि.ध.प्रिाणपिुाि प्रलतलिपी लसफाररस 

५०० 
  

२

० 

प्रलत

लिपी 
प्रलतलिपी प्रिाणपत्र 

२००   
२

१ 

लसफा

ररस 
िग्गा खण्िीकरण लसफाररस प्रर्त आना  

१५००   
२

५ 

लसफा

ररस 
प्र्ाराग्र्ाईलिङ िताि लसफाररस  

२०००   
२

२ 

लसफा

ररस 

अन्तरालरट्रर् गैह्रसरकारी संस्था िताि तथा 

नलवकरण लसफाररस ५०००   

२

३ 

सलूच 

िताि  

नगरपालिकािा लनिािण सम्वलन्ध कार्िको 

सलूच िताि शलु्क १०००   
नगरपालिकािा वस्तु तथा सेवा परािशि 

सम्वलन्ध सलूच िताि शलु्क ५००   
िवैीप्रकोप, स्वास््र् िन्र् लसफाररस,  लपिीत लसफाररस,नेपािी नागररकता 

लसफाररस र लवद्याथी छात्रवलृत्त लसफाररस, र्ोिना िाग, सम्िौता सम्वलन्धत 

लसफाररस लनःशलु्क गररनेछ ।   
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 िालथ उल्िेलखत सेवा िस्तुरिा विा नं. १ र २ िाई ब्र्ावसालर्क करोवार 

वाहकेिा चारलकल्िा र सम्पलतकर ( चािु आ.वको िालग)  ४०%  छुट 

लिईनेछ ।   
एकै प्रकृलतका एउटै लसफाररस तथा प्रिालणतिा विा तथा नगरपालिकावाट 

छुट्टा छुटै िस्तुर लिईने छैन ।  

 
नगरपालिकािाई विुाउनु पने िुनसकैु प्रकृलतको कर तथा िस्तुरहरुिा िालथ 

उल्िेख भएको हकिा सोलह अनुसार र उल्िेख नभएको हकिा  लविम्व शुल्क  

प्रलत वर्ि थप ५ % का िरिे िाग्नेछ ।  
 

नगरपालिका तथा विा कार्ाििर्हरुवाट सेवा प्रवाह गिाि नगरपालिकािाई 

लतनुि पने कर, शलु्क िालखिा भए पलछिात्र सेवा प्रवाह गररनेछ ।  

 
अनसुचूी-१३ 

(िफा १४ संग सम्वलन्धत) 

 

पर्िटन शुल्क 

पर्िटन शलु्क सम्वन्धी व्र्वस्था आवश्र्कता अनुसार नगर कार्िपालिकािे 

लनधािरण गरे विोलिि हुनेछ ।  

 

अनसुचूी-१४ 

(िफा १५ संग सम्वलन्धत) 

                                      दण्ि जररवाना 
 

१ 
नगरपालिका क्षेत्र लभत्र अवैध रुपिा वािुवा, िाटो चोरी लनकासी गरेको 

पाईएिा तपलशि विोलिि िररवाना गररनेछ ।  

क्र.स लववरण 
सवारी 

साधन 

पलहिो 

िररवाना 
िोश्रो तेश्रो कैलफर्त 

 

१ 
वािुवा 

लटपर २०००० २५००० ३००००   
 

२ लनशान १२००० १५००० २००००   
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३ 
िाटो 

लटपर ४००० ६००० १००००   
 

४ लनशान २००० ३००० ५०००   
 

पनुश्चः तेश्रो िररवाना पश्चात पलन चोरी लनकासी गरेको पाईएिा सवारी 

िफत गररनेछ । अवैध वािुवा चोरी लनकासी लनर्न्त्रणको िालग स्थानीर् 

प्रहरी प्रभागहरुिाई अनुरोध गरी लनर्न्त्रणिा लिईएको सवारीहरुवाट असिु 

भएको िररवाना रकिको ३० प्रलतशत सम्वलन्धत प्रभागिाई परुस्कार 

उपिव्ध गराईने छ ।     
 

२ 

 नगरपालिकाको विार अनुगिन सलिलतवाट िलेखएका कैलफर्तको िालग 

सािाग्रीको लवक्रीिलू्र्को िोव्वर रकि पलहिो पटक /  तेव्वर रकि िोश्रो 

पटक र सो पश्चात व्र्ावसार् वन्िको िालग सम्वलन्धत लनकार्िा िेलख 

पठाईन े।  

३ 
खलु्िा ठाउूँिा वध गने कार्ि गरेिा पलहिो पटकिाई रु २०००/- िोश्रो 

पटक ४०००/- तेश्रो पटक रु १००००/- िलण्ित गररनछे ।  

४ 

 गणुस्तरलहन िासिुन्र् पिाथि लवक्री लवतरण गरेिा िफत तथा नष्ट गरी 

पलहिो पटक रु ५ हिार िोश्रो पटक रु १० हिार र सो पश्चात प्रलतपटक 

थप १० हिार गररनेछ ।  

५ 
फोहोर िैिा िथाभावी फाल्नेिाई फोहोरिैिा व्र्वस्थापन ऐन अनुसार 

आवश्र्क िण्ि िररवाना गररनछे । 

६ 

अनुिलत नलिई लवद्यािर् सचंािन गरेिा तोलकएको िरिा प्रलत वर्ि सत 

प्रलतशत िण्ि िररवाना गररनछे ।  

लवद्यािर्िे विुाउनु पने लववरणहरु ( शलु्क लववरण, छात्रवलृत्त लववरण र 

EMIS त्र्ाङ्क अपिोि) सिर्लभत्र नगरेिा आधारभतू तहिाई रु 

२०००/- र िा.लव तहिाई रु ५०००/- िररवाना गररनेछ ।   

७ 

सहकारी सघं संस्थाहरुिे लनर्िानुसार विुाउनु पने ररपोटहरु लनर्िलित 

नविुाएिा तपलशि विोलिि िररवाना गररनेछ ।  

संस्थािे पेश गनुि पने िालसक प्रलतवेिनहरु प्रत्र्ेक िलहनाको ७ गते लभत्र 

पेश नगरेिा प्रलत िलहना रु १०००/- का िरिे िररवाना िाग्नछे । 

संस्थािे वालर्िक साधारण सभा प्रत्र्के वर्िको पौर् िसान्तलभत्र सम्पन्न् 

गरी िाघ १५ गते लभत्र सो को प्रलतविेन नविुाएिा प्रतप वर्ि रु २०००/- 

का िरिे िररवाना िाग्नछे ।  
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८ 

सिक पेटी अलतक्रिण गरर ठेिागािा राख्नेिाई पलहिो पटक रु ५००/- 

िोश्रो पटक रु १०००/- तेश्रो पटक रु १५००/- तथा चौथौ पटक पलन 

फेिा परेिा ठेिागािा िफतगरी लििािी वा नष्ट गररनेछ ।  

९ 

सिकपेटी अलतक्रिण गरी व्र्ावसार् सचंािन गनेिाई पलहिो पटक रु 

१०००/- िोश्रो पटक रु २०००/- तशे्रो पटक रु ३०००/- िररवाना गररनेछ 

। 

१० 

सिकपेटी अलतक्रिण गरी व्र्ावसार् संचािन गनिेाई पलहिो पटक रु 

१०००/- िोश्रो पटक रु २०००/- तेश्रो पटक रु ३०००/- िररवाना 

गररनेछ । 

११ 

घरपािवुा चौपार्ा सावििलनक स्थानिा छािा छोिेको पाईएिा चौपार्ा 

धनीिाई रु २०००/- प्रलत चौपार्ा िररवाना गररनेछ ।  

१२ 

घरपािवुा कुकुर सावििलनक स्थानिा लिशा गराएको पाईएिा कुकुर 

धनीिाई रु २०००/- प्रलत पटक िररवाना गररनेछ ।  

 

१

३ 

सावििलनक स्थि तथा सिकिा अलतक्रिण गरी अव्र्वलस्थत 

विार,पसि,पालकि ङ्ग िगार्तका कार्ििा िण्ि िररवाना    

  लववरण  

िररवाना 

सिर् 

पलह

िो 

पटक 

िोश्रो 

पटक 

तेश्रोप

टक 
  

  ठेिागािा २ पाङ्ग्रे सोलह लिन  ५० १०० १५० 
  

  गािा २ पाङ्ग्रे भन्िा िालथ  सोलह लिन  १०० १५० २०० 
  

  फिफुि साईकि  सोलह लिन  ५० १०० १५० 
  

  घलुम्त पसि   १०० १५० २०० 
  

  आरु्िवेलिक और्लध   ५० १०० १५० 
  

  लचर्ा पसि   ५० १०० १५० 
  

  स्ट्र्ाण्ि वोिि   ५० १०० १५० 
  

  होलिङ्ग वोिि ( प्रलत   ५ १० २० 
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वगिफुट) 

  टल्र्ाक्स फे्रि व्र्ानर   ५० १०० २०० 
  

  फ्िेक्स व्र्ानर   ५० १०० १५० 
  

  उट   ५० १०० १५० 
  

  कपिाको व्र्ानर   ५० १०० १५० 
  

  चरुोट पसि   ५० १०० १५० 
  

  नाङ्गिो पसि   ५० १०० १५० 
  

  व्र्ावसार्ीक स्टि   १०० २०० ३०० 
  

  लसलि पसि   १०० २०० ३०० 
  

  कुखरुा   ५० १०० १५० 
  

  खसी वाख्रा चौपार्ा   १०० १५० २०० 
  

  पन्छी   ५० १०० १५० 
  

  सागसव्िी   २५ ५० ७५ 
  

  फिफुि   ५० १०० १५० 
  

  चनाचटपटे / खोचा   ५० १०० १५० 
  

  पानीपुरी खोचा   ५० १०० १५० 
  

  कपिाको पसि   १०० २०० ३०० 
  

  कस्िेलटक सािान   १०० १५० २०० 
  

  काष्ट सिाग्री   २०० ३०० ४०० 
  

  फिािे सािाग्री   १०० २०० ३०० 
  

  खेिौना   १०० १५० २०० 
  

  भािावतिन   १०० १५० २०० 
  

  िेलसनरी औिार   ३०० ५०० ७०० 
  

  घिी   १०० २०० ३०० 
  

  िुता पसि   २०० ३०० ५०० 
  

  ढि तरािु   १०० २०० ३०० 
  

  के्रट   १०० २०० ३०० 
  

  लकताव   ५० १०० १५० 
  

  पत्रपलत्रका   ५० १०० १५० 
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  िोवाईिको खोि चाििर   १०० २०० ३०० 
  

  लनिािण औिार   १०० २०० ३०० 
  

  लनिािण सािाग्री   

१००

० 

१५०

० 

२००

० 
  

  स्टोभ   ५० १०० २०० 
  

  खाद्य पिाथि   १०० २०० ३०० 
  

  वेल्ट   १०० २०० ३०० 
  

  लवद्युलतर् सािाग्री   २०० ३०० ४०० 
  

  ििी   १०० २०० ४०० 
  

  िाछा   २०० ३०० ४०० 
  

  ढुगाूँवाट लनलिित सािाग्री   २०० ३०० ४०० 
  

  

सवारी साधन/ गािी ( 

लवज्ञापनको िालग प्रर्ोग 

भएका िालग)   

१००

० 

१५०

० 

२००

० 
  

  िाटोवाट लनलिित सािान   १०० १५० २०० 
  

  ग्र्ास लसलिन्िर/ चलु्िो   २०० ३०० ४०० 
  

  

िईु पाङ्ग्रे सवारी 

अनलधकृत पालकि ङग   ५०० ७०० 

१००

० 
  

  टेवि/वेन्च   २०० ३०० ४०० 
  

  िराि   २०० ३०० ४०० 
  

  छािा चौपार्ा   २०० ३०० ४०० 
  

  रि/ छि   

१००
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१५०
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२००

० 
  

  

अनलधकृत स्थििा 

चारपाङ्ग्रे सवारी साधन 

पालकि ङ्ग ( हल्का सवारी)   ५०० ७०० 

१००

० 
  

  

अनलधकृत स्थििा 
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१५०
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२००
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िालथ उल्िलखत लवर्र् वाहकेको हकिा सािानको अवस्था तथा पररिाण हरेी लिरु्लटिा 

खलटएको अलधकारीवाट  ततकाि लनणिर् गरर रु २५ िेलख २००० सम्ि िररवाना  गनि 

सक्नेछ ।  
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पुनश्च: चौथो पटक वा सो भन्दा पर्छको हकमा तेश्रो पटकको जररवानाको 

क्रमश दोव्वर तेव्वर गरी जररवानादर वृर्ि गदै िर्गनेछ ।   
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