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प्रस्तावनााः हनमुाननगर कंकालिनी नगरपालिकाको आलथिक वषि २०७९/८० को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई 

कायािन्वयन गनिको लनलमत्त स्थानीय कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट लदने तथा आय संकिनको प्रशासलनक व्यवस्था 

गनि वाञ्छनीय भएकोिे,  

नेपािको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोलजम हनमुाननगर कंकालिनी नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ ।  

१.  (१) यस ऐनको नाम “आलथिक ऐन, २०७९” रहकेो छ । 

  (२) यो ऐन २०७९ साि साउन १ गतेदलेख हनमुाननगर कंकालिनी नगरपालिका क्षेत्रमा िाग ूहुनेछ । 

२. सम्पलत कराः नगरपालिकाका के्षत्रलभत्र अनुसलूच (१) बमोलजम एलककृत सम्पलत्त कर/घरजग्गा कर िगाइने र 

असिू उपर गररनेछ । 

३. भलूम कर (मािपोत) नगरपालिका के्षत्रलभत्र अनसुलूच (२) बमोलजम भलूम कर (मािपोत) िगाइने र असिू उपर 

गररनेछ ।  

४. घर वहाि कराः  नगरपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, 

जग्गा वा पोखरी परैू आलंशक तवरिे वहािमा लदएकोमा अनसुलूच (३) बमोलजम घर जग्गा वहाि कर िगाइने र 

असिू गररनेछ ।  

५. व्यवसाय कराः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूूँजीगत िगानी र आलथिक कारोवारका 

आधारमा अनसुलूच (४) बमोलजम व्यवसाय कर िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 

६. जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकराः  नगरपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे ऊन, खोटो, जलडबटुी, वनकस, 

कवाडी माि र प्रचलित काननूिे लनषधे गररएको जीवजन्त ुवाहकेका अन्य मतृ वा माररएका जीवजन्तकुो हाड, 

लसङ, प्वाूँख, छािा जस्ता बस्तकुो व्यवसालयक कारोवार गरेवापत अनसुलूच (५) बमोलजमको कर िगाइने र 

असिू उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कराः नगरपालिका के्षत्रलभत्र दताि भएका सवारी साधनमा अनसुलूच (६) बमोलजम सवारी साधन कर 

िगाइने र असुि उपर गररनेछ ।तर, प्रदशे काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा 

सोलह बमोलजम हुनेछ । 
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८. लवज्ञापन कराः नगरपालिका के्षत्रलभत्र हुने लवज्ञापनमा अनुसलूच (७) बमोलजम लवज्ञापन कर िगाइने र असिू उपर 

गररनेछ ।तर, प्रदशे काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ । 

९. मनोरन्जन कराः नगरपालिका के्षत्रलभत्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनसुलूच (८) बमोलजम व्यवसाय कर 

िगाइने र असुि उपर गररनेछ । तर, प्रदशे काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा 

सोलह बमोलजम हुनेछ । 

१०. बहाि लबटौरी शलु्काः नगरपालिका के्षत्रलभत्र आफुिे लनमािण, रेखदखे वा संचािन गरेका अनसुलूच (९) मा 

उल्िेख भए अनसुार हाट बजार वा पसिमा सोही अनसुूलचमा भएको व्यस्था अनसुार बहाि लबटौरी शलु्क 

िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

११. पालकि ङ शलु्काः नगरपालिका के्षत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पालकि ङ सलुवधा उपिब्ध गराए वापत अनसुलूच 

(१०) बमोलजम पालकि ङ शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

१२.  सेवा शलु्क, दस्तरुाः नगरपालिकािे लनमािण, संचािन वा व्यवस्थापन गरेका अनसूलूच ११ मा उलल्िलखत 

स्थानीय पवूािधार र उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसुलूचमा व्यवस्था भए अनसुार शलु्क 

िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१३. पयिटन शलु्काः नगरपालिकाि े आफ्नो के्षत्रलभत्र तोलकएको स्थानमा प्रवशे गने पयिटकहरुवाट अनसुचूी १२ मा 

उलल्िलखत दरमा पयिटन शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ । तर, प्रदशे काननु स्वीकृत भई सो काननुमा 

अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ । 

१४. कर छुट: यस नगरपालिका क्षेत्र लभत्रका करदाताहरु प्रोत्साहन गनि कर लतने दालयत्व भएका व्यलि वा 

संस्थाहरुिाई बढीमा १० प्रलतशत हुने गरी नगर कायिपालिकाबाट लनणिय गराई िाग ुगराउन सलकनेछ । 

१५. कर तथा शलु्क संकिन सम्बलन्ध कायिलवलधाः यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकिन 

सम्बलन्ध कायिलवलध नगरपालिकािे तोके अनसुार हुने छ । 
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लस.न.ं लशषिक/लववरण करको दर 

१ १० िाख सम्मको कर निाग्ने 

२ १० िाखदलेख २० िाख सम्मको रु. १५०/- 

३ २० िाखदलेख ३० िाख सम्मको ०.२५ प्रलतशत 

४ ३० िाखदलेख ५० िाख सम्मको ०.३५ प्रलतशत 

५ ५० िाखदलेख १ करोड सम्मको ०.५० प्रलतशत 

६ १ करोड भन्दा मालथ १.५ प्रलतशत 








लस.न.ं लशषिक   मािपोत करको दर 

१ मािपोत प्रलत कट्ठा रु. १५/- 

२ मािपोत न्यनुतम रु. १५/- 

३ मािपोत गत लवगतका प्रलत वषि वा न्यनुतम (न.पा. 

घोषणा हुन ुभन्दा अगाडी) 

रु. १५/- 

४ लबटौरी जग्गा (प्रलत प्िोटको)  रु. १००/- 

५ लबटौरी जग्गा दा.खा. दस्तरु रु. ५००/- 

६ लबटौरी जग्गा दा.खा. मलु्यांकन रकमको ०.२५ प्रलतशत 

नोट: कोशी तटबन्ध दलेख पवुि रहकेो जग्गा धलन प्रमाण पत्र पजुािको जग्गामा प्रलत कट्ठा रु. १/- का दरिे मािपोत 

संकिन गररनेछ । 

क) घर जग्गा कर र मािपोत कर तोलकए बमोलजम वालषिक रुपमा चिुा नगररएमा प्रचलित ऐन, काननुको 

अलधनमा रही वालषिक १० प्रलतशतका दरिे जररवाना गररनेछ । 

ख) स्थानीय सरोकारवािासूँग छिफि गरी नगरपालिका लभत्रको जग्गाहरुको लसंलचत र अलसलन्चत क्षेत्र लनधािरण 

गनि नगरपालिका बोडििाई अलधकार प्रत्यायोजन गररएको छ । 
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यस नगरपालिका क्षेत्र लभत्रका घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड, कारखाना, जग्गा वा पोखरी परैु वा आलंशक 

रुपमा बहािमा लदएकोमा सम्बलन्धत धलनबाट १० प्रलतशत बहाि कर लिईनेछ । 






लस.न.ं व्यवसायको प्रकार क श्रणेी ख श्रणेी थोक कैलफयत 

१ लकराना पसि ५००० ३०००० १००००  

२ पेडा पसि, लचया तथा लमठाई 

पसि 

२५०० १०००   

३ लडिर तथा थोक लबके्रता     

क दाि,चामि,खदुी खररद लबलक्र 

पसि 

१२०० १०००   

ख लचउरा भजुा लबलक्र पसि १२०० १०००   

ग लपउने पानी लवतरण, कोक पेप्सी 

लडिर 

३००० १००० होटिमा भए थप १००० दस्तरु 

िगाईने 

घ अचार पाउूँ ५०० ४००   

ङ लचयापत्ती लबलक्र शो रूम ७०० ६००   

च सख्खर (गडु) लबलक्र पसि ५०० ४००   

छ लबस्कुट तथा चकिेट खदु्रा ४००    

१. लडिर १००० ५००   

२. थोक लबके्रता   ७५०  

४. तेि लघउ, लपठो सलुज लचनी खदु्रा १०००    

 लडिर १०००    

 थोक लबके्रता   ७००  

५. साल्ट टे्रडीङ्ग लडिर ७००    

६. कृलष सामग्री संस्थानको लडिर ३०००    

७. चरुोटको लडिर (प्रलत लडिर) ५०००  २५००  

८. लबडी, चाउचाउ, लचप्स आलदको 

लडिर 

१०००  ७५०  

९. काटा राखी खररद लबलक्र गने १००० ७५०   
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गल्िा पसि 

१०. फिफुि पसि १००० ७०० १५००  

११. तरकारी पसि ४००  १०००  

१२. सुूँगरु, राूँगाको मास ुलबलक्र गने ३००० २०००   

१३. अण्डा पसि ६०० ४००   

१४ होटिहरु     

क. ररसोटि ५००० ३०००   

ख. रेस्टुरेन्ट एण्ड बार २५०० २०००   

ग. रेस्टुरेन्ट १२०० १०००   

१५. तारे होटि     

क. एक तारे होटि ३०००    

ख. दईु तारे होटि ४०००    

ग. तीन तारे होटि ५०००    

घ. चार तारे होटि ६०००    

ङ. पाूँच तारे होटि ७०००    

१६. मलदरा समते लबलक्र गने होटि ५००० ३०००   

१७. मलदरा सलहत भोजनािय पसि ३००० २०००   

१८. साना लचया पसि (चल्ती) ठाउ  ५००   

१९. लचसो हल्का पेय पदाथि तथा 

मलदरा पसि 

३००० १२००   

२०. लडिरहरु     

क. हल्का पेय पदाथि ७५०० ५०००   

ख. मलदरा तफि  ७५०० ५०००   

२१. थोक लबके्रता तफि      

क. हल्का पेय पदाथि तफि  ८५०० ७५००   

ख. मलदरा तफि  ८५०० ७५००   

२२ िजहरु     

क. १५ बेड भन्दा मालथ १००००    

ख. १५ बेड सम्म ७०००    

ग. १० बेड सम्म ५०००    

घ. ७ बेड सम्म ३५००    

२३. कपडा पसि ३००० २००० ५०००  

२४. रेलडमडे कपडा पसि ३००० २००० ४०००  
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२५. भाडा वतिन पसि १००० ७०० १५००  

२६. जतु्ता पसि २००० १००० ५०००  

२७. जतु्ता लसिाई पसि ३६०    

२८. पान पसिहरु ७०० ६००   

२९. शृगंार तथा मलनहरा पसि १५०० १००० २५००  

३०. उपहार (लगफ्ट)को समान बेच्ने 

पसि 

२००० १००० ४०००  

३१. औषलध पसिहरु ३००० १५०० ५०००  

३२. होलमयो 

प्यालथक/आयवुदे/भटेेनरी 

१००० ७०० १५००  

३३. आूँखा ललिलनक सलहत चस्मा 

पसि 

१००० ९००   

३४. दन्त हलस्पटि ३००० २५००   

३५. स्वास््य सेवाहरु     

क. नलसिङ्ग होम १०००० १०००० १००००  

ख. एम.लब.लब.एस. 

ललिलनक 

१०००० १०००० १००००  

ग. अ.ह.ेव.,ह.ेअ., 

लस.एम.ए, कलवराज 

ललिलनक सेवा 

५००० ५००० ५०००  

घ. एलसरे ललिलनक ५००० ५००० ५०००  

ङ. प्रयोगशािा ल्याब ५००० ५००० ५०००  

च. भटेेनरी लचलकत्सक ५००० ५००० ५०००  

छ. प्राकृलतक लचलकत्सा 

अलयपुंचर 

५००    

३६. पसु्तक तथा पलत्रका स्टेसनरी १५०० १००० ३०००  

३७. फलनिचर पसि तथा शो रूम     

क. लस्टि फलनिचर लडिर 

सलहतको शो रूम 

२००० १८००   

ख. लस्टि फलनिचर पसि ५००० २०००   

ग. काठका फलनिचर पसि 

शोरूम सलहत  

५००० २०००   

घ. लस्टि फलनिचर उद्योग १०००० ७०००   
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ङ. काठको फलनिचर उद्योग ८००० ५०००   

च. बेतबाूँस फलनिचर उद्योग १००० ७००   

३८. फोटो स्टुलडयो १००० १५००   

३९. किर ल्याब २०००० १५०००   

४०. ड्राई ललिनसि, कपडा धिुाई 

तथा रंगाई 

७०० ५००   

४१. सनु चांदी पसि     

क. सनु चांदी खररद लबलक्र 

थोक सलहत गहना 

बनाउने पसि 

५००० ३०००   

ख. सनु चांदी गहना मात्र 

बनाउने 

२००० १५००   

४२. पश ुपंक्षी आहार लबलक्र पसि ७०० ६००   

४३. सैिनु तथा ब्यटुी पाििर १५०० १०००   

४४. केवि नेटवकि  २०००० १५०००   

४५. लसिाई मलेसन लबलक्र पसि १००० ८००   

४६. टेिररंग पसि ३०० २००   

४७. डेरी दधु उत्पादन तथा लवतरण 

पसि 

६०० ५००   

४८. कुखरुा पािन 

१ हजार भन्दा बढी पाल्ने 

१ हजार भन्दा कम 

 

१५०० 

८०० 

   

४९. साइन बोडिबनाउने तथा आटि 

पसि 

५०० ४००   

५०. इिेलट्रोलनक समान लबलक्र तथा 

पाटि पजुाि पसि 

३००० १८००   

५१. कम्प्यटुर. लटभी, फोटोकपी, 

एम्प्िीफायर लडिर 

३०००    

५२. फोटोकपी, कम्प्यटुर, फ्यालस, 

पंखा, डेक ममित पसि 

५००    

५३. फोटोकपी, कम्प्यटुर लप्रन्ट, 

टेलिफोन, फ्यालस, िेलमनेसन 

१०००    
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पसि 

५४. लनलज नसिरी ६०० ५००   

५५. घडी, रेलडयो लबलक्र तथा ममित 

पसि 

१२०० १०००   

५६. लससाका समान बेच्ने ग्िास 

हाउस 

१००० ८००   

५७. मट्टीतेि, पेट्रोि, लडजिे 

समतेको पम्प 

२५०००    

५८. मट्टीतेि लडिर ५०००    

५९. हाडिवयेर, लसमने्ट लबलक्र गने १०००० ३५०० ७५००  

६०. लबजिुीका सामग्री लबलक्र पसि १२०० १०००   

६१. रंग रोगन सम्बलन्ध १५०० १००० २०००  

६२. मोटर पाट्िस मलेसनरी पसि २००० १५००   

६३. साइकि तथा पाट्िस लबलक्र 

पसि 

१५०० १२००   

६४. ग्यास लबलक्र गने पसि १५००  २०००  

६५. लडपाटिमने्ट स्टोर १७००० १५०००   

६६. अलडयो लवलडयो लयासेट लबलक्र 

तथा भाडा पसि 

५०० ४००   

६७. ट्राभि एजने्सी १००० ७००   

६८. टायर लडिर २५००    

६९. लसनेमा हाि ५०००    

७०. जाद ुसकि स खलु्िा तमासा २०००   प्रलतलदन 

७१. मिेा कायिक्रम प्रलत लदन ५०००   प्रलतलदन 

७२. ब्रास बेन्ड पाटी १०००    

७३. लनमािण व्यवसायी ठेकेदारी     

क.  क श्रेणी १००००    

ख. ख श्रेणी ८०००    

ग. ग श्रेणी ६०००    

घ. घ श्रेणी २५०००    

७४ कन्सल्टेन्सी १०००० ५०००   

७५. काननुी सेवा     

क. वररष्ट अलधविा ५००    
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ख. अलधविा ४००    

ग. अलभविा ३५०    

घ. अलभकताि तथा 

िेखापढी व्यवसायी 

१५०    

७६. लनलज लवत्तीय संस्थाहरु     

क. आलथिक कारोबार गने 

लवत्तीय कम्पलन 

३०,०००    

ख. सहकारी बैंक तथा 

सहकारी संस्था 

५०००    

ग. लबमा कम्पनी ५०००    

घ. कलमसन एजने्ट १५०० १०००   

ङ. जग्गा खररद लबलक्र ६०००    

च. कुररयर सेवा ५००    

छ. मलन ट्रान्सफर १००००    

७७. टेन्ट हाउस ५०००    

७८. लनलज लवद्यािय लशक्षण संस्था     

क. लयाम्पस स्नातक वा 

सो भन्दा मालथ 

२५०००    

ख. उच्च मा.लव. २००००    

ग. मा.लव. १८०००    

घ. लन.मा.लव. १५०००    

ङ. प्रा.लव. १००००    

च. पवुि प्रा.लव. २००० नोट- पवुि प्रा.लव.को स्वीकृलत लिदा पलहिो 

पटकिाई सो बापत थप रु.२०००/- िाग्नेछ । 

छ. व्यावसालयक प्रलशक्षण 

केन्द्र 

३०००    

ज. प्रालवलधक लशक्षक 

संस्था 

१००००    

७९. लवज्ञापन एजने्सी १००००    

८०. होम डेलिभरी सलभिस ५००    

८१. टाइलपङ, कम्प्यटुर तथा भाषा 

प्रलशक्षण संस्था 

३०००    

८२. लभलडओ गेम ५००    

८३. लग्रि फिामको झ्याि, ढोका २०००    
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वलेल्डंग आलद बनाउने 

८४. बस, ट्रक, मो.सा. ट्यालटर ममित 

ग्यारेज 

३००० २०००   

८५. टायर ररसोलिंग १०००    

८६. सवारी साधन रंग रोगन ८००    

८७. सवारी साधनको ब्याट्री ममित 

चाजि गने 

७००    

८८. सवारी साधनको लसटहुड ममित 

गन े

५००    

८९. परुानो टायर लबलक्र तथा हावा 

भने 

४००    

९०. ररलसा साइकिको बादी बनाउने 

ममित गने 

४००    

९१. लसिाई मलेसन, ग्यास चलु्हो, 

स्टोभ ममित 

४०० ३००   

 उद्योग     

९२. चाउचाउ उद्योग ठुिो १०००० ९०००   

९३. लबस्कुट उद्योग १००० ९००   

९४. प्िाईउड उद्योग ३००० २०००   

९५. बरफ उद्योग ७०० ५००   

९६. काठ लडपो १०००    

९७. स्टेसनरी वा कलप उद्योग १००० ७००   

९८. काठ उद्योग स-लमि ३००० २०००   

९९. छापखाना (लप्रलन्टंग) १००० ८००   

१००. लडलस्टिरी ब्रअुरी उद्योग ५०००    

१०१. हल्का पेय जसु पदाथि उद्योग  ४००० २०००   

१०२. प्िालस्टक उद्योग ४००० ३०००   

१०३. पाउरोटी, केक, पेस्ती डुनोट 

उद्योग 

१००० ६००   

१०४. गिैंचा उद्योग १००० ७००   

१०५. गामने्ट उद्योग १००० ७००   

१०६. कुटानी लपसानी लमि १०००    

१०७. च्यरुा, मरुही, लमि तथा उद्योग ५०००    
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१०८. खाद्य उद्योग १५००० १००००   

१०९. भलुजया उद्योग १००० ६००   

११०. ईट्टा तथा टायि उद्योग(भट्टा) ५००० २०००   

१११. टायि उद्योग (भट्टा) २००० १५००   

११२. पशपुंक्षी आहार उद्योग १५०० १०००   

११३. तामा, लपत्ति, आल्मलुनयम, 

फिाम जस्ता उद्योग 

१०००० १०००   

११४. जतु्ता तथा ब्याग उद्योग १००० ७००   

११५. लचया उद्योग प्याकेलजगं ७०० ५००   

११६. लसिाई बनुाई उद्योग १००० ६००   

११७. स्वटेर बनु्ने उद्योग १०००    

११८. सतुी, खनैी, चनुा प्याकेलजगं 

उद्योग 

१५०० १०००   

११९. िोहोरो लसिौटो बनाउने ५००    

१२०. कवाडी संकिन तथा लबलक्र 

पसि 

२००० १५००   

१२१. एग्रोभटे, कृलष मि, लबउ, 

औजार, लकटनाशक 

१५०० १०००   

१२२. जटु उद्योग १०००० ८०००   

१२३. च्यरुा, मरुही उद्योग १५००० १००००   

१२४. जसु,सस, आचार उद्योग ६००० ४०००   

१२५. लसमने्ट, ररंग, पाइप तथा पोि 

उद्योग 

७५००० १००००   

१२६. खनैी उद्योग १५०० १०००   

१२७. चरुोट लबडी उद्योग १५००    

१२८. लचप्स उद्योग १००० ८००   

१२९. स्वदसेी रोजगार सेवा १५०० १३००   

१३०. बैदलेशक रोजगार सेवा ८००० ५०००   

१३१. कुखरुा माछा, हाूँस, गाई बाख्रा 

पािन व्यवसाय 

३००० २००० ५०००  

१३२. लबलक्र (लडपो) लडिरको लबलक्र 

कक्ष वा शोरुम 

    

क. साइकि ५०००    

ख. ररलसा १५००    
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ग. मो.सा. स्कुटर १०००० ५०००   

घ. टेम्पो र सफा टेम्पो ५००० ४०००   

ङ. बस, ट्रक, 

कार,जीप,भ्यान, 

ट्यालटर 

१५००० १२०००   

च. ब्याट्री साइकि २५०० २०००   

१३३. कफी हाउस ५०० ४००   

१३४. कपडामा बटु्टा भरी लबलक्र गने 

बलुटक  

५०० ४००   

१३५. टायि माबिि २५०० २०००   

१३६. रेलडयो प्रशारण एफ.एम. १०००    

१३७. साइबर लयाफे १०००    

१३८. शीत भण्डार ५०००    

१३९. मास ुकोल्ड स्टोर १०००    

१४०. ढुंगा, लगट्टी, बािवुा, माटो, ईट्टा 

आलदको सप्िाई/ढुवानी 

व्यवसाय (थोक एव ंखदु्रा) 

१००००    

द्रष्टव्य - 

१. यसमा नपरेका नयाूँ लकलसमका पेशा र व्यवसायको प्रकृलत हरेी नगरपालिकाबाट रु. १०० दलेख रु. ५०००/- सम्म 

कर लनधािरण गरी िगाउन सलकनेछ । 

२. साथै कुनै लकलसमबात फरक-फरक दस्तरु भएका तर समान अथि बलुझने लशषिक बालझन आएमा बढी दस्तरु भएको 

लशषिकिाई मान्यता लदई सोलह अनसुार कर लिईनेछ । 

३. नगरपालिका के्षत्रमा व्यवसाय संचािन गनेिे व्यवसाय सुरु गनुि भन्दा पवुि वा बढीमा ३५ लदन लभत्र व्यावसालयक 

प्रमाण पत्र अलनवायि रुपमा लिन ुपनेछ । अन्यथा प्रचलित ऐन, काननु बमोलजम जररवाना िाग्नेछ । 

४. हकवािाको नाममा व्यवसाय प्रमाण पत्र नामसारी गदाि रु. २००/- दस्तरु लिईनेछ । 

५. व्यवसाय प्रमाण पत्रको िागत कट्टा गदाि चाि ुआ.व. सम्मको कर चिुा गनुि पने तथा िागत कट्टा बापत रु. २००/- 

दस्तरु लिईनेछ । 

६. प्रत्येक व्यवसायीहरुिे प्रत्येक आ.व. को असार मसान्तलभत्र व्यावसालयक प्रमाण पत्रको नवीकरण गनुिपने छ । 
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यस नगरपालिका के्षत्र लभत्रका कुनै व्यलि वा संस्थािे ऊन खाटो, जलडबटुी, वकंस र प्रचलित काननुिे लनषधे गरेको 

जीवजन्त ु बाहकेका अन्य मतृ वा माररएका जीवजन्तकुो हाद, लसङ, प्वाख, छािा जस्ता वस्तकुो व्यावसालयक 

कारोबार गरेबापत वालषिक रु. ३०००/- का दरिे कर िगाईने र असिु गररनेछ । कवाडी मािको हकमा वालषिक रु. 

५०००/- का दरिे कर िगाईनेछ । 






लस.न.ं सवारीको लकलसम पटके 

१ भाडाका बस, ट्रक, िहरी, के्रन, रोिर, डम्फर, बिुडोजर, 

ग्रेडर, लटपर, लपनगन 

२० 

२ लनलज बस, ट्रक,िहरी, के्रन, रोिर, डम्फर, बिुडोजर, 

ग्रेडर आलद 

३० 

३ भाडाका लमलनबस, लमनी ट्रक २० 

४ भाडा तथा लनजीक जीप भ्यान १५ 

५ भाडा तथा लनलज टेम्पो, अटोररलसा, मजैीक, माइक्रो भ्यान १५ 

६ लनलज तथा भाडाको कार १५ 

७ चार पांग्रे गाडीको रु. ५० र सो भन्दा मालथ रु. १०० 

(लवदशेी नम्बर प्िेट अनसुार) 

 

तपलसिमा उल्िेलखत लनमािण सामाग्रीहरुको व्यापार गनि यस नगरपालिकामा कर लतरी व्यवसाय दताि नगरेकाहरुको 

हकमा मात्र िाग ुहुने गरी: 

१. बािवुा, लगट्टी, ढुंगा प्रलत (२०० लय.ुलफट) को पटके लपच्छे ३० 

२. बािवुा, लगट्टी, ढुंगा प्रलत बैिगाडी पटके १० 

३. ईट्टा प्रलत हजार ५० 

४. माटो प्रलत ट्रक ४० 

५. माटो प्रलत ट्यालटर २० 

नोट - वालषिक सवारी कर लतरेकाहरुिेपटके सवारी कर लतनुि पने छैन । 
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सवारी दताि तथा वालषिक सवारी कर 

क. बस, ट्रक, िरी र अन्य हभेी गाडी   -  रु. ३,०००/- 

ख. भाडाका कार, लजप    -  रु. १,०००/- 

ग. भाडाका टेम्पो     -  रु. ५००/- 

घ. भाडाको लमनी बस    -  रु. १५००/- 

ङ. ई-ररलसा      -  रु. ३००/- 

च. लनलज कार, टेम्पो, लमनी बस   -  रु. ३००/- 

छ. स्कुटर, मोटरसाइकि    -  रु. २००/- 

ज. ठेिागाडा, ररलसा     -  रु. २५/- 

 






लवज्ञापन करको दर वालषिक 

१. ग्िो साईनबोडि लडपीएस वाडि प्रलत वगि लफट   - रु. ५०/- 

२. वाि र सटर पेन्ट लवज्ञापन प्रलत वगि लफट   - रु. ५/- 

३. ब्यानर (बढीमा १ मलहनासम्मको िालग) प्रलतगोटा  - रु. ३००/- 

 






१. लसनेमा हि, लभलडओ हि, लथएटर    - ५ प्रलतशत 

२. व्यावसालयक लभलडओ कर (प्रलत लभलडओ वालषिक)  - रु. ५००/- 

 

 

 



xg'dfggu/ s+sflngL gu/kflnsf 2079 ÷80 

 

jflif{s gLlt tyf sfo{qmd / ah]^                                                                                          16 
 






१. नगरपालिका क्षेत्रमा नगरपालिकाको लनमािण रेखदखे वा सञ्चािन गरेको हाटबजार वा साविजलनक स्थि 

ऐिानी जग्गा वा बाटोको छेउमा अस्थाई पसि थाप्न लदए बापत प्रलत वगि लफट मालसक रु. १० दलेख रु. ५०/- 

का दरिे कर िगाईने र असिु गररनेछ । 

 






क. लवदशेी बस ट्रक िरीमा दलैनक     -  रु. ७५/- 

ख. लवदशेी साना सवारी साधनमा दलैनक     -  रु. ५०/- 

ग. भाडाका ट्यालसी टेम्पो कार लजप भ्यानमा दलैनक   -  रु. २५/- 

घ. लनलज कार, लजप, टेम्पो भ्यानमा दलैनक    -  रु. १०/- 

ङ. भाडा तथा लनलज ट्यालटर लमलनबस लमनी ट्रकमा दलैनक   -  रु. १५/- 







१. घर नलसा पास दस्तरु: 

क. १००० वगिलफट सम्मको नलसा पास गदाि प्रलत वगिलफट    -  रु. १/- 

ख. २०००  वगिलफट सम्मको नलसा पास गदाि प्रलत वगिलफट    -  रु. १/५० 

ग. २००० वगिलफट भन्दा मालथको नलसा पास गदाि प्रलत वगिलफट   -  रु. २/- 

घ. जस्ता, पखािि, टायिको छानो भएको संरचनाको नलसा पास प्रलत वगि लफट  -  रु. ०.७५/- 

ङ. पखािि प्रलत रलनङ्ग लफट       -  रु. ३/- 

च. घर नलसा लनरीक्षण तथा सजिलमन दस्तरु     -  रु. २५०/- 

छ. प्रमाण पत्र दस्तरु        -  रु. १००/- 

ज. उजरुी दस्तरु        -  रु. १००/- 

झ. जग्गा नाप जांच दस्तरु       -  रु. ३००/- 

ञ. काठ वा फुसको घर       -  रु. १००/- 
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२) लवलभन्न प्रमालणत तथा लसफाररस दस्तरु 

लस.न.ं लववरण दर कैलफयत 

१ मोही नामसारी लसफाररस २०० एक कट्ठाभन्दा मालथ भए प्रलत कट्ठा 

थप रु. २५ िाग्नेछ । 

२ नागररकता प्रमाणपत्र तथा प्रलतलिलप 

लसफाररस 

५०  

३ सजिलमन गरी गररने नागररकता 

लसफाररस 

२५०  

४ अलंगकृत नागररकताको लसफाररस १००  

५ जग्गा नामसारी लसफाररस २५० एक कट्ठाभन्दा मालथ भए प्रलत कट्ठा 

थप रु. २५ िाग्नेछ । 

६ नाता प्रमालणत दस्तरु २००  

७ चररत्र प्रमालणत लसफाररस १००  

८ नाम उमरे ठेगाना आलद सच्याउने 

लसफाररस 

१००  

९ बसोबास प्रमालणत २००  

१० घर प्रमालणत पललक घरको २००  

११ कच्ची घरको घर प्रमालणत १००  

१२ लववाह प्रमालणत ७०  

१३ टेलिफोन जडान लसफाररस ७०  

१४ लवद्यतु जडान लसफाररस ५०  

१५ संस्था दताि लसफाररस ४००  

१६ लसनेमा हि खोल्न स्वीकृत १००००  

१७ मोही िगत कट्टाको लसफाररस २०० एक कट्ठामालथ प्रलत कट्ठा थप रु. 

५०/- 

१८ सहुलियत काठको लसफाररस २००  

१९ नम्बरी जग्गाको रुख काट्ने प्रलत गोटा 

लसफाररस 

१००  

२० घर सारी पाउूँ भन्ने लसफाररस १०००  

२१ पेन्सन पट्टाको लसफाररस १०० अन्य दशेको रु. ३००/- 

२२ सजिलमन गरी जनुसकैु लसफाररस ३००  

२३ अपतुािीको लसफाररस २५०  

२४ नेपािीको िालग १०००  
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२५ लवदशेीको िालग २०००  

२६ चार लकल्िा प्रमालणत १५० जोलडएको लकत्ता बाहके थप प्रलत 

लकत्तामा रु. १००/- दस्तरु िाग्नेछ । 

२७ जग्गा मलु्यांकन घर समते लसफाररस   

क. रु.५० हजारसम्मको १००  

ख. रु. ५० हजारदलेख १ िाख 

सम्मिाई 

३०० सो भन्दा थप भए प्रलत एक िाखमा 

रु १००/- थप 

२८ मिेा सकि स अनुमलत लसफाररस ७०००  

२९ स्टि राखी संचािन गररने लसफाररस १००००  

३० घरेि ुउद्योग (सजिलमन लसफाररस 

सलहत) 

१०००  

३१ कारखाना (सजिलमन लसफाररस सलहत) १०००  

३२ खानेपानी जडान लसफाररस १००  

३३ उद्योग व्यवसाय बन्द गने लसफाररस १००  

३४ हलैसयत प्रमालणत/सम्पलत मलु्यांकन 

सेवा शलु्क 

रु. १/- प्रलत 

हजार 

 

३५ अन्य लसफाररस ५०  

३६ उद्योग दताि लसफाररस १०००  

३७ लनलज लवद्याियदताि लसफाररस   

क. प्रा.लव. १०००  

ख. लन.मा.लव १५००  

ग. मा.लव. २५००  

घ. उच्च मा.लव. ३५००  

ङ. लयाम्पस ५०००  

च. लवद्यािय स्तरवलृि गदाि कक्षा 

मात्र थप लसफाररस 

१०००  

छ. प्रालवलधक लशक्षण संस्था 

लसफाररस 

३०००  

ज. पवुि प्रा.लव. को स्वीकृलत दस्तरु २०००  

३८ मािपोत कायिियको िालग गररने 

लसफाररस (मालथ कुनै पलन लशषिकमा 

नपरेकाको िालग) 

२००  

३९ जग्गा धलन पजुाि प्रमाणपत्रको िालग 

लसफाररस 

१००  
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४० घर बाटो कायमको लसफाररस १५०  

४१ लनमािण सामग्री लडिरलसप लसफाररस १०००  

४२ उद्योग ठाउसारी लसफाररस ६००  

४३ लडिरलसप लसफाररस १०००  

४४ जनुसकैु नलकि दस्तरु ५०  

४५ लमिापत्र दस्तरु ३००  

४६ राहदानी लसफाररस दस्तरु २०५  

४७ पान नं./भ्याट नं. को लसफाररस १५०  

नोट –  

१. यसमा नपरेका अन्य प्रकृलतका लसफाररसको दस्तरु रु. २०५/- लिईनेछ र सजिलमन गनुि परेमा थप शलु्क रु. 

३००/- िाग्नेछ । 

२. आगिागी ,हात्तीआतंक वा प्रकृलत प्रकोपको लसफाररसमा िाग्न ेलसफाररस दस्तरु छुट लदईनेछ । 

३. लसलकस्त लबरामीको िालग गररने लसफाररसमा िाग्ने लसफाररस दस्तरु छुट लदईनेछ । 

४. पैलतस (३५) लदन लभत्र व्यलिगत घटना दताि गनि आउदा सो सम्बलन्ध कुनै शलु्क निाग्ने र ३५ लदन नाघपेछी 

संघीय सरकारिे तोके बमोलजम हुनेछ । 

३) नलकि दस्तरु 

नगरपालिकाबाट नलकि प्रमालणत गदाि दहेाय मबोलजमको नलकि दस्तरु लिईनेछ । 

क. नलसा पास सम्बलन्ध प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप  -  रु. १००/- 

ख. घरको नलसाको प्रलतलिलप    -  रु. १००/- 

ग. व्यवसाय प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप   -  रु. १००/- 

घ. अन्य प्रमाणका प्रलतलिलप    -  रु. ५०/- 

ङ. प्रमाणपत्र बाहके अन्य कागजको प्रलत पाना  -  रु. १०/- 

    ४) नगरपालिकाको सटर भाडा वा सो सरह अन्य प्रकृलतको घर वा जग्गा भए 

क. पललक सटर प्रलत वगि लफट    -   रु. २०/- 

ख. टीनको छानो भएको सटर वा घर प्रलत वगि लफट व्यवसायीको िालग -  रु. १५/- 

ग. लटनको छानो भएको घर प्रलत घर   -   रु. १०००/- 

घ. जग्गा वा लफल्ड     -   आपसी सम्झौता अनसुार 
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कान्जी हाउस दस्तरु 

नगरपालिकाको कान्जी हाउसमा दालखिा हुन आउने पशहुरुको कान्जी हाउस समातेर ल्याएको प्रत्येक लदनको रु. 

२५०/- दस्तरु लिईनेछ । छाडा पशहुरु पक्राउ गरी कान्जी हाउसमा दालखिा गने व्यलि वा कायािियका कमिचारी वा 

प्रहरीिाई पलहिो लदन िाग्ने रकमको ५० प्रलतशत परुुस्कार लदईनेछ । 

हलटया तथा गदु्री बट्टी लनम्न दरहरु कायम गररएको छ । 

लववरण दर लववरण दर 

क श्रेणीको चरुा चामि चट्टीदार पसि १५ ख श्रेणीको चरुा चामि चट्टीदार पसि १० 

ग श्रेणीको चामि चट्टीदार पसि ८ ननु मात्र बेच्ने पसि १० 

लसिाई मलेसन प्रलत पसि प्रलत मलेसन १० साव ेडोरी बेच्ने पसि १० 

चनुा मथबोलझ हाडी. छाछीमा ५ दाउरा बयिगाडीमा २५ 

दाउरा थोक राख बेच्ने पसि २५ दाउरा भार एकमा १० 

जिपान चमनेा पसि एकमा १५ खर एक बोझा ५ 

जिपान चमनेा पसि ढाकीमा १० लपठो मात्र पसि १० 

पान ढोिी थोक लबलक्र गने पसि १५ सखर गडु बेच्ने पसि १० 

दलह भारवािा पसिमा ७ दवाई जलडबटुी बेच्ने २० 

खपुी, हलसया, चलकु आलद फिाम े

पसि 

५० खपुी, हलसया मात्र बेच्नेिाई १० 

झाडु, कुचो, खररा प्रलत पसि १० खनैी सतुी, लपनी, कंकड़ प्रलत पसि १० 

पटेर परािको गनु्द्री प्रलत गोटा  ५ पटेर, परािको पलटया थोक २० 

नाङ्गिो सपु प्रलत पसि १० खिेौना पसि १० 

पेड, पौधाको लबरुवा बेच्ने प्रलत पसि २० घ्य ुलटना पसिमा १५ 

फाटा कम्पनीको कपडा बेच्ने २५ घ्य ुखदु्र बेच्ने १० 

कपडा लमलश्रत रेलडमटे पसि २५ कम्बि, राडी पसि १० 

सब्जी बैि गाडी पसि २५ सब्जी चट्टीदार पसि छाना छाप्रोमा २५ 

लबज लबजन बेच्ने प्रलत पसि १५ मट्टीतेि, खाने तेि खदु्र बेच्ने पसि १० 

आि ुबोरा प्रलत पसि २५ आि ुसानो ढाकीमा बेच्ने ५ 

लकराना समान बेच्ने छानाछाप्रो भइुूँ 

समतेमा 

१५ मसिा पसि १० 

मलनहारी, िटकेना पसि २५ माटोको भाडा माथबोलझ पसि १० 

चडुी िहठी समतेको पसि १५ लबस्कुट, चकिेट, आइसलक्रम पसि १० 

तेजपात प्रलत भार १५ काको, रही, बेल्चा, चालिा आलद बेच्ने १० 

सनपाटको डोरी, लसक बेच्ने पसि १० टोकरी ढाकी लछटा बेच्ने पसि १० 
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अत्तर, तेि, दवाई, साबनु आलद पसि १० आल्मलुनयम, लटना, लपत्ति, द्रव्यको भाडा २५ 

पसु्तक बेच्ने पसि १० दालढ कपाि काट्ने हजम प्रलत हजाम १० 

चटक खिे तमासा प्रलत जमात २० छाता ममित गने पसि ५ 

टचि, तािा, आलद ममित गने ५ जतु्ता ममित गने पसि ५ 

सकेुको खसुािनी प्रलत बोरा भारमा १० लपठो मात्र बेच्ने ५ 

सनु्तिा, 

कटहर,केरा,जामनु,नासपाती,आूँप 

क. गाडी एकमा बेच्ने 

ख. बोरा एकमा बेच्ने 

ग. भार एकमा बेच्ने 

घ. डोको एकमा बेच्ने 

ङ. ढालक एकमा बेच्ने 

 

 

२५ 

१० 

१० 

१० 

५ 

माछा मास ुसमेतको पसिमा  

सबै लकलसमको माछा ठुिो 

माछा सानो सबै लकलसमको 

खसी बोका पसि 

राूँगाको 

हाूँस, कुखरुा प्रलत गोटा लहसाबिे बेच्ने 

अन्डा 

२५ 

२० 

२५ 

३० 

१० 

१० 

१० 

नोट - मािबाहक हिकुा तथा हभेी सवारी साधन हलटया लभत्र पस्न मनाही गररएको छ । अन्यथा हलटया बट्टी शलु्क 

जररवाना बापत रु. ३००/- िाग्नेछ । 

मालथ उल्िेलखत दरमा नघट्ने गरी नगरपालिकािे मालथ उल्िेख भए बमोलजमको घर टहरा सटर र जग्गा खलु्िा 

प्रलतस्पधाि गराई अलधकतम कबोि अकंको आधारमा समते भाडामा िगाउन सलनेछ । 

 

सरसफाई शलु्क - नगर क्षेत्रको सरसफाईको िालग सरसफाई तथा फोहोरमिैा व्यवस्थापन ऐन तथा प्रचलित ऐन, 

काननु बमोलजम सरसफाई शलु्क लनधािरण गनि नगरपालिकािाई अलधकार प्रत्यायोजन गने लनणिय गररयो । 
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क्र.स. लशषिक लववरण प्रक्षलेपत राजश्व 

    साप्तालहक हाट बजार कर १०० 

  

 

व्यवसाय कर ५०० 

१ कर वालषिक सवारी कर ५० 

  

 

पटके सवारी कर ५० 

  

 

मनोरंजन कर ५० 

  

 

बहाि कर २००० 

  

 

लवज्ञापन कर १०० 

  

 

कर तफि को जम्मा २८५० 

  

 

पालकिं ग सेवा शलु्क १०० 

  

 

आयश्रोत मलु्याूँकन सेवा शलु्क ५० 

  

 

पाकि  उधान प्रवशे सेवा शलु्क ३० 

२ सेवा शलु्क अन्य लवलवध सेवा शलु्क ४७० 

    अचि सम्पलत मलु्याूँकन सेवा शलु्क ३०० 

    सेवा शलु्क तफि को जम्मा ९५० 

    घर नलसा पास दस्तरु १५०० 

    घर नलसा नामसारी दस्तरु ५०० 

    घर लनमािण तथा रेखांकन दस्तरु ५०० 

३ दस्तरु नलकि दस्तरु ५०० 

    नाता प्रमालणत दस्तरु ८०० 

    घरबाटो प्रमालणत दस्तरु ८०० 

    अन्य लसफाररस एव बलसौनी दस्तरु २५०० 

    दस्तरु तफि को जम्मा ७१०० 

    घर नलसा पास सम्बलन्ध दण्ड जररवाना ५०० 

    छाडा चौपाया लनयन्त्रण जररवाना २०० 

४ दण्ड जररवाना पंलजकरण सम्बलन्ध दण्ड जररवाना ७०० 

  

 

अन्य दण्ड जररवाना २०० 

    दण्ड जररवाना तफि को जम्मा १६०० 

५ अन्य लवलवध अन्य लवलवध / मािपोत रलजष्ट्टे्रशन ३५०० 

कुि जम्मा १६००० 

 

 


