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पुचौडी नगरपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई 

कायािन्वयन गनि बनेको लवधेयक 

प्रस्तावनााः  पचुौडी नगरपालिकाको आलथिक वषि २०७८/०७९ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायािन्वयन 

गनिको लनलमत्त स्थानीय कर तथा शलु्क सकंिन गन,े छुट लदन ेतथा आय सकंिनको प्रशासलनक व्यवस्था 

गनि वाञ्छनीय भएकोिे,  

नपेािको सलंवधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोलजम पचुौडी नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ ।  

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम  “आलथिक ऐन, २०७८” रहकेो छ । 

  (२) यो ऐन २०७८ साि श्रावण १ गतेदलेख पचुौडी नगरपालिका क्षेत्रमा िाग ू हुनछे । 

२. सम्पलत कराः  नगरपालिकाका क्षेत्रलभत्र अनसुलूच (१) बमोलजम सम्पलत्त कर  घरजग्गा कर िगाइन ेर 

असिू उपर गररनछे । 

३. भूलम कर (मािपोत): नगरपालिकाका क्षेत्रलभत्र अनसुलूच (२) बमोलजम भलूम कर (मािपोत) िगाइन े

र असिू उपर गररनछे ।  

४. घर वहाि कराः  नगरपालिकाका क्षेत्रलभत्र कुन ैव्यलि वा ससं्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, 

टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी परैू आलंशक तवरिे वहािमा लदएकोमा अनसुलूच (३) बमोलजम घर 

जग्गा वहाि कर िगाइन ेर असिू गररनछे ।  

५. व्यवसाय कराः  नगरपालिका क्षेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सवेा मा पूूँजीगत िगानी र आलथिक 

कारोवारका आधारमा अनसुलूच (४) बमोलजम व्यवसाय कर िगाइन ेर असिू उपर गररनछे । 

६. जलडबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कराः  नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कुन ैव्यलि वा ससं्थािे ऊन, खोटो, 

जलडबटुी, वनकस, कवाडी माि र प्रचलित काननूिे लनषे ध गररएको जीवजन्त ुवाहकेका अन्य मतृ वा 

माररएका जीवजन्तकुो हाड, लसङ, प्वाूँख, छािा जस्ता बस्तकुो व्यवसालयक कारोवार गरेवापत 

अनसुलूच (५) बमोलजमको कर िगाइन ेर असिू उपर गररनछे । 



2 
 

७. सवारी साधन कराःनगरपालिका क्षेत्रलभत्र दताि भएका सवारी साधनमा अनसुलूच (६) बमोलजम सवारी 

साधन कर िगाइन ेर असिु उपर गररनछे ।  तर, प्रदशे काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा 

व्यवस्था भएको अवस्थामा सोलह बमोलजम हुनछे । 

८. लवज्ञापन कराः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र हुन ेलवज्ञापनमा अनसुलूच (७) बमोलजम लवज्ञापन कर िगाइन ेर 

असिू उपर गररनछे । तर, प्रदशे काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा 

सोलह बमोलजम हुनछे । 

९. मनोरन्जन कराः  नगरपालिका क्षेत्रलभत्र हुन ेमनोरन्जन व्यवसाय सवेामा अनसुलूच (८) बमोलजम 

व्यवसाय कर िगाइन ेर असिु उपर गररनछे ।  तर, प्रदशे काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा 

व्यवस्था भएको अवस्थामा सोलह बमोलजम हुनछे । 

१०. बहाि लबटौरी शुल्काः  नगरपालिका क्षेत्रलभत्र आफुिे लनमािण, रेखदखे वा सचंािन गरेका अनसुलूच 

(९) मा उल्िेख भए अनसुार हाट बजार वा पसिमा सोही अनसुलूचमा भएको व्यस्था अनसुार बहाि 

लबटौरी शलु्क िगाइन ेर असिू उपर गररनछे । 

११. पालकि ङ शुल्काः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कुन ैसवारी साधनिाई पालकि ङ सलुवधा उपिब्ध गराए वापत 

अनसुलूच (१०) बमोलजम पालकि ङ शलु्क िगाइन ेर असिू उपर गररनछे । 

१२. सेवा शुल्क, दस्तुराः  नगरपालिकािे लनमािण, सचंािन वा व्यवस्थापन गरेका अनसूलूच १ १ मा 

उलल्िलखत स्थानीय पवूािधार र उपिब्ध गराइएको सवेामा सवेाग्राहीबाट सोही अनसुलूचमा व्यवस्था 

भए अनसुार शलु्क िगाइन ेर असिू उपर गररनछे । 

१३. पयिटन शुल्काःनगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र प्रवेश गन ेपयिटकहरुवाट अनसुचूी १ २ मा उलल्िलखत 

दरमा पयिटन शलु्क िगाईन ेर असिु उपर गररनछे ।  तर, प्रदशे काननु स्वीकृत भई सो काननुमा 

अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोलह बमोलजम हुनछे । 

१४. मलदरा सम्बन्धी शुल्क:  यस नगरपालिकाको क्षेत्र लभत्र मलदरा ब्यवसाय सचंािन गनि चाहन े

ब्यवसायीहरूबाट अनसूचूी १३ मा उलल्िलखत दरमा मलदरा सम्बन्धी शलु्क िगाउन ेर असिुउपर 

गररन ेछ ।  
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१५. कर छुटाःयस ऐन बमोलजम कर लतन ेदालयत्व भएका व्यलि वा ससं्थाहरुिाई कुन ैपलन लकलसमको कर 

छुट लदईन ेछैन । 

१६. कर तथा शुल्क सकंिन सम्बलन्ध कायिलवलधाः  यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनसुार कर तथा 

शलु्क सकंिन सम्बलन्ध कायिलवलध नगरपालिकािे तोके अनसुार हुन ेछ । 
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अनुसचूी १ 

(ऐनको दफा (२) सगं सम्बन्धीत) 

नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र िगाउन सक्ने सम्पलत्त करको दर 

क्र.स.ं ब्यवसाय तथा सेवाको वववरण 

 आ.ब. २०७८।७९ का 
ऱागग प्रस्ताववत करको 

शे्रणी  
क ख 

१ सम्पवि कर/घर जग्गा कर     

१.१.१ सामान्य घर ५०   

१.१.२ जस्ता ढुङ्गा टिन  िायऱको छाना भइको  घर १००   

१.१.3 पक्की घर २००   

 

अनुसचूी २ 

(ऐनको दफा (३) सगं सम्बन्धीत) 

नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र िगाउन सक्ने  

भमूीकर (मािपोत) करको दर 

क्र.स राजस्वका िेत्रहरु 

प्रस्तालवत दर 

रु. कैलियत 

२.मािपोत /भुलमकर    

२.१.वारी    

२.१.१ अब्बि  

१० रोपनी   रोपनी सम्म  २० 

 १० रोपनी  दखेी २० रोपनी सम्म  ३० 

 २० दखेी रोपनी  दखेी ५० रोपनी सम्म  ५० 

 ५०  रोपनी भन्दा बढी  १०० 

 

२.१.२ दोयम  

१० रोपनी   रोपनी सम्म  ६ 

 १० रोपनी  दखेी २० रोपनी सम्म  ८ 

 २० दखेी रोपनी  दखेी ५० रोपनी सम्म  १० 

 ५०  रोपनी भन्दा बढी  १२ 

 

२.१.३ लसम 

१० रोपनी   रोपनी सम्म  ५ 

 १० रोपनी  दखेी २० रोपनी सम्म  ६ 

 २० दखेी रोपनी  दखेी ५० रोपनी सम्म  ८ 
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५०  रोपनी भन्दा बढी  १० 

 

२.१.४ चाहार 

१० रोपनी   रोपनी सम्म  २ 

 १० रोपनी  दखेी २० रोपनी सम्म  ३ 

 २० दखेी रोपनी  दखेी ५० रोपनी सम्म  ५ 

 ५०  रोपनी भन्दा बढी  ८ 

 २.२ 

खेत        

 

२.२.१ अब्बि  

१० रोपनी   रोपनी सम्म  ३० 

 १० रोपनी  दखेी २० रोपनी सम्म  ४० 

 २० दखेी रोपनी  दखेी ५० रोपनी सम्म  ५० 

 ५०  रोपनी भन्दा बढी  १०० 

 

२.२.२ दोयम  

१० रोपनी   रोपनी सम्म  ८ 

 १० रोपनी  दखेी २० रोपनी सम्म  १० 

 २० दखेी रोपनी  दखेी ५० रोपनी सम्म  १२ 

 ५०  रोपनी भन्दा बढी  १५ 

 

२.२.३ लसम 

१० रोपनी   रोपनी सम्म  ७ 

 १० रोपनी  दखेी २० रोपनी सम्म  ८ 

 २० दखेी रोपनी  दखेी ५० रोपनी सम्म  १० 

 ५०  रोपनी भन्दा बढी  १२ 

 

२.२.४ चाहार 

१० रोपनी   रोपनी सम्म  २ 

 १० रोपनी  दखेी २० रोपनी सम्म  ३ 

 २० दखेी रोपनी  दखेी ५० रोपनी सम्म  ५ 

 ५०  रोपनी भन्दा बढी  ७ 

 

२.२.५ 
स्रोत 

पररचािन  

हि भाडा  ३००० 

 एक्साभटेर भाडा प्रलत मलहना  ५००००० 

 लटप्परभाडा प्रलत मलहना  १००००० 

 ढुङ्गा लगट्टी  बािवुा  स्िेट ठेक्का कर ५०००० 

 प्रोजके्टर भाडा  २००० 

 जनेेरेटर भाडा( तेि वाहके ) ३००० 

 कुलसि भाडा प्रलतलदन प्रलत गोटा  ५ 
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अनुसूची ३ 

(ऐनको दफा (४) सगं सम्बन्धीत) 

नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र िगाउन सक्ने घर बहाि करको दर 

क्र.स राजस्वका िेत्रहरु 

प्रस्तालवत दर 

रु. कैलियत 

३ बहाऱ कर     

३.१ बहाऱ कर(ब्यक्ती)     

३.१.१ घर(आशिक) १०%   

३.१.२ ऩसऱ(आशिक) १०%   

३.१.३ ग्यारेज(आशिक) १०%   

३.१.४ गोदाम(आशिक) १०%   

३.१.५ टहरा(आशिक) १०%   

३.१.६ छप्ऩर(आशिक) १०%   

३.१.७ जग्गा(आशिक) १०%   

३.१.८ ऩोखरी(आशिक) १०%   

३.२ बहाऱ कर (संस्था) १०%   

३.२.१ घर(ऩरैु) १०%   

३.२.२ ऩसऱ(ऩरैु) १०%   

३.२.३ ग्यारेज(ऩरैु) १०%   

३.२.४ गोदाम(ऩरैु) १०%   

३.२.५ टहरा(ऩरैु) १०%   

३.२.६ छप्ऩर(ऩरैु) १०%   

३.२.७ जग्गा(ऩरैु) १०%   

३.२.८ ऩोखरी(ऩरैु) १०%   
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 अनसुचूी ४ 

(ऐनको दफा (५) सगं सम्बन्धीत) 

नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र िगाउन सक्ने ब्यवसाय करको दर 

 

क्र.स राजस्वका िेत्रहरु प्रस्तालवत दर रु. 

कैलिय

त 

४. व्यवसाय कर     

१ मलदरा पसि  

लवतरक  ५००० 

 थोक  ३००० 

 खदु्रा  १००० 

 

२ चरुोट सलुति लवडी  पसि  

लवतरक  ३००० 

 थोक  १००० 

 खदु्रा  ५०० 

 

७५ हल्का पेय पादाथि  

लवतरक  १५०० 

 थोक  १००० 

 खदु्रा  ५०० 

 
७६ सनु- चादी पसि  

थोक  २००० 

 खदु्रा  ममित पसि  १००० 

 

७७ औषलध पसि  

थोक  ३००० 

 खदु्रा डाक्टर भएको  २००० 

 खदु्रा डाक्टर नभएको  १००० 

 ७८ माछा -मास ु लवलि  पसि    १००० 

 ७८ आयवेुलदक औषलध  पसि    ५०० 

 
८० एग्रो भेट पसि  

थोक  २००० 

 खदु्रा  ५०० 

 
८१ स्टेसनरी तथा पसु्तक पसि 

थोक  १५०० 

 खदु्रा  ५०० 

 
८२ छपाई तथा प्राकासन पसि  

अपसेट पे्रस १५०० 

 साधारण प्रेस  ५०० 

 ८३ कस्मेलटक पसि    ५०० 

 
८४ मोटर पाटिस  

थोक  १५०० 

 फुटकर  ५०० 

 
८५ प्िाई तथा गिास  

थोक  १५०० 

 खदु्रा  ५०० 

 
८६ कपडा/फेन्सी / जतु्ता चप्पि/ व्याग पसि  

थोक  १५०० 

 खदु्रा  ५०० 

 
८७ घागो टांक पसि  

थोक  १००० 

 खदु्रा  ५०० 
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८८ 
इिेक्टोलनक्स पसि 

(मोवाइि,घडी,अलडयो,लभलडयो) 

थोक  १५०० 

 खदु्रा  ५०० 

 
८९ हाडिवेयर (मेलसनरी ,स्यानेटरी माविि पसि) 

थोक  २००० 

 खदु्रा  १००० 

 

९० पेट्रोलियम पादाथि  

पेट्रोि पम्प  ५००० 

 पेट्रोि लवलि केन्द्र  ३००० 

 ग्यास लसलिन्डर सव लडिर  ३००० 

 मरट्टतेि  मात्र लवलि केन्द्र २००० 

 
९१ लस्टि आल्मलुनयम पसि 

थोक  १५०० 

 खदु्रा  ५०० 

 
९२ फलनिचर पसि 

थोक  २००० 

 खदु्रा  ५०० 

 ९३ ढुङ्गा लगट्टी वािुवा लवलि लवतरण पसि    ३००० 

 
९४ कपडा लसिाई कटाई  

टेिररङ्ग आधलुनक  १५०० 

 हाते मेलसन  ५०० 

 ९५ क्यारेम वोडि    २० 

 ९६ पश ुआहार लवलि केन्द्र    १००० 

 
९७ लकराना पसि  

थोक  १५०० 

 खदु्रा  ५०० 

 
९८ फिफुि तरकारी पसि  

थोक  ५०० 

 खदु्रा  ३०० 

 
९९ उपहार ,लगफ्ट,खेिौना पसि  

थोक  १५०० 

 खदु्रा  १००० 

 
१०० 

भाडा पसि (लस्टि 

,पािालिक,आल्मलुनयम ) 

थोक  २००० 

 खदु्रा  १००० 

 

१०१ लवशेषग्य परामषि तथा अन्य व्यवसायी सेवा  

लचलकस्तक  १५०० 

 कन्सल्टेन्सी सेवा 

(ईलन्जलनयररङ्ग ) १५०० 

 कानलुन ि फमि  १५०० 

 िेखा पररक्षण व्यवसायी  १५०० 

 दन्त लचलकस्तक  १५०० 

 अनसुन्धानकताि परामषि दाता  १५०० 

 पश ुलचलकस्तक डक्टर १५०० 

 रोजगार सेवा  १५०० 

 १०२ ढुवानी वा ट्रान्सपोटि    १००० 

 १०३ पेन्टर वा साईन वोडि िेख्न े   २०० 

 १०४ खोटो व्यवसायी    १५०० 

 १०५ जग्गा व्यबसायी   २५०० 

 १०६ लनमािण व्यवसायी    २५०० 

 

१०७ 

यस वलगिकरणमा नपरेका व्यवसायीको 

हकमा एकमिु    ५०० 
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१०८ लग्रि उध्योग    १००० 

 १०९ जतु्ता उध्योग    ५०० 

 

११० 

घरेि ुकुलटर उध्योग (अगरवत्ती ,मैन वत्ती 

अचार )   २०० 

 १११ कपडा तथा गारमेन्ट उध्योग    ५०० 

 ११२ लसरक डसना उध्योग    ५०० 

 ११३ कुटानी लपसानी लमि    ५०० 

 ११४ मसिा लमि    ५०० 

 ११५ डेरी उध्योग व्यवसायी    ५०० 

 

११६ उपभोग्य वस्त ु उत्पादन उध्योग  

कुलकज नडुल्स  ५०० 

 दािमोट पाउरोटी चाउलमन  ५०० 

 पापड लचप्स लफगर  २०० 

 
११७ वनजन्य उध्योग  

सलमि प्िाई उध्योग  २००० 

 काठ लवलि लडपो  १००० 

 ११८ कलन्िट िसर इटा भट्टा उध्योग    ५००० 

 ११९ ढाका टोपी पलस्मना उध्योग    ५०० 

 १२० सलुति जन्य उध्योग    २००० 

 

१२१ 

होटि रेस्टुरेन्टा एण्ड िज   

होटि र िज  २००० 

 भोजनािय  ५०० 

 लमठाई पसि  ५०० 

 पालटि प्यािेस  ३००० 

 रेस्टुरेन्ट वार  ३००० 

 लचया र खाजा पसि  ५०० 

 खाना नास्ता खाजा पसि 

मलदरा सलहत  १५०० 

 टेन्ट हाउस  २००० 

 सेवा 

उध्योग  
      

 

१२२ सञ्चार  

एफ.एम. प्रसारण  २००० 

 केवि च्यानि प्रशारण  २००० 

 पत्र पलत्रका प्रकाशन सेवा  १००० 

 फोटो कलप लप.लस.ओ.साईवर 

तथा क्याफे  ५०० 

 कुररयर सेवा  १००० 

 किर ल्याव फोटो स्टुलडयो  ५०० 

 

१२३ लवत्तीय  

वालणज्य वैङ्क प्रलत शाखा / 

केन्द्रीय कायाििय  ५००० 

 लवकास वैङ्क प्रलत शाखा / 

केन्द्रीय कायाििय  ४००० 

 फाईनाईन्स कम्पनी शाखा 

कायाििय  ३००० 

 लवत्तीय /ऋण सहकारी संस्था  २००० 
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मलन ट्रान्सफर  १००० 

 लबमा कम्पनी  २००० 

 िघ ुलवत्त  २००० 

 

१२४ स्वास््य सेवा व्यवसायी  

लनजी अस्पताि तथा 

नलसिङ्ग होम  ३००० 

 लक्िलनक तथा ल्याव  २००० 

 चस्मा पसि  १५०० 

 

१२५ लशक्षा सेवा लनजी  

क्याम्पस  २००० 

 मा.लव.  १५०० 

 आ.लव. १००० 

 छात्रवास  १००० 

 मन्टेस्वरी  ७०० 

 पवुि प्रा.लव.  ६०० 

 ट्यसुन सेन्टर  १००० 

 कम्यटुर ,नतृ्य किा लसकाई 

केन्द्र  १००० 

 तालिम तथा अनसुन्धान 

केन्द्र  १००० 

 

१२६ ममित संभार  

टायर ट्यवु ममित ररसोलिङ्ग  

हावा भन े ५०० 

 ईलन्जन ममित  २००० 

 डेलन्टङ्ग पेलन्टङ्ग  १५०० 

 मोटर साईकि ममित  ५०० 

 बस ट्याक्सी िगायतका 

सवारी साधन ममित  १५०० 

 लट.लभ.,लिज,मोटर पंखा 

,रेलडयो,घडी,कम्यटुर,मोवाई

ि ममित ५०० 

 १२७ ड्राई लक्िनर व्यलुटपाििर सैिुन  

 

१००० 

 १२८ फुि लवरुवा पसि    ५०० 

 
१२९ गैर सरकारी संस्था  

रालरट्रय  १००० 

 अन्तरालरट्रय संस्था  ५००० 

 १३० चचि गमु्वा    २०००० 
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अनसुचूी ५ 

 (ऐनको दफा (६) सगं सम्बन्धीत) 

नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र िगाउन सक्ने जलटबलुट कबाडी र लजवजन्त ुकर करको दर 

क्र.स राजस्वका िेत्रहरु प्रस्तालवत दर रु. कैलियत 

 

५ 
जटिबटुि कबाडी र जजवजन्त ुकर     

५.१ नगरपालिकाबाट घरपािवूा जनावरको लनकालसमा 

k|lt e};L /fFuf @%) 

k|ltvl; afv|f %)  

५.२ अल्ऱो प्रतत के.जी. २   

५.३ खोिो प्रतत टिन १५   

५.४ अन्य जटिवुटि प्रतत के.जी.  १-३   

५.५ तनगाऱो प्रतत भारी २०   

५.६ कबाडीमाऱ प्रतत क्क्वन्िऱ तनकाससमा २०   
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अनसुचूी ६ 

(ऐनको दफा (७) सगं सम्बन्धीत) 

नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र िगाउन सक्ने सवारी करको दर 

क्र.स राजस्वका िेत्रहरु 

प्रस्तालवत दर 

रु. कैलियत 

६ सबारी कर     

६.१ 
बस ट्रक ट्याक्ट्रर ,हभेी गाडी  २००० 

  

६.२ भाडाका कार लजप  १०००  

६.३ लनजी कार लजप  ५००  

६.४ स्कुटर ,मोटरसाईकि तथा अन्य सवारी साधन  २००  

६.५ ठेिा गढा अटो  ररक्सा  १००  

 

अनसुचूी ७ 

(ऐनको दफा (८) सगं सम्बन्धीत) 

नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र िगाउन सक्ने लवज्ञापन करको दर 

क्र.स राजस्वका िेत्रहरु 

प्रस्तालवत दर 

रु. कैलियत 

७ ववज्ञापन दर     

७.१ प्रतत होडिङबोिड ५००   

७.२ गािीमा गररने बबऻावन २००   
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अनसुचूी ८ 

(ऐनको दफा (९) सगं सम्बन्धीत) 

नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र िगाउन सक्ने मनोरन्जन करको दर 

क्र.स राजस्वका िेत्रहरु 

प्रस्तालवत दर 

रु. कैलियत 

८ मनोरञ्जन कर     

८.१ प्रतत साांगगततक महोत्सव प्रदेश आगथडक 
ऐन बमोक्जम 
हुने 

 

८.२ प्रतत खेऱकुद खचड आदी 
 

 

अनसुचूी ९ 

(ऐनको दफा (१०) सगं सम्बन्धीत) 

नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र िगाउन सक्ने बहाि लवटौरी शलु्क करको दर 

क्र.स राजस्वका िेत्रहरु 

प्रस्तालवत दर 

रु. कैलियत 

९ बहाऱ बबिोरर सलु्क     

९.१ हााँि बजारमा सरकारी जग्गामा पसऱ राखेमा ५०० 
 

९.२ नगरपासऱका ऺेत्रमा फेररमा सामान बेच्नेऱाइ बार्षडक कर २००० 
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अनसुचूी १० 

(ऐनको दफा (११) सगं सम्बन्धीत) 

नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र िगाउन सक्ने सबारी पालकि ङ शलु्क करको दर 

क्र.स राजस्वका िेत्रहरु 

प्रस्तालवत दर 

रु. कैलियत 

१० सवारी पार्कि ङ शलु्क     

१०.१ 
 मोटरसाईकि ५०   

१०.२ 
हिकूा सवारी साधन २०० 

 

१०.३ 
बस,ट्रक,लट्रपर आलद ३०० 

 

१०.४ 
हलेभ इक्यपुमेन्ट ५००   
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अनसुचूी ११ 

(ऐनको दफा (१२) सगं सम्बन्धीत) 

नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र िगाउन सक्ने स्थानीय पवूािधार र सेवा शलु्क करको दर 

क्र.स राजस्वका िेत्रहरु 

प्रस्तालवत 

दर रु. कैलियत 

१ घर जग्गाको नामसारी र लसफाररस  

५ रोपनी सम्म  १०० 

 ६ दखेी १० रोपनी सम्म  १५० 

 १० दखेी २० रोपनी सम्म  २०० 

 २०  दखेी ५० रोपनी सम्म  ३०० 

 ५० रोपनी भन्दा माथी  ५०० 

 
२ मोही िगत कट्टा लसफाररस  

१ रोपनी सम्मको  २०० 

 १ रोपनी भन्दा माथीको  ३०० 

 
३ घर कायम लसफाररस  

कलच्च घर लसफाररस प्रलत वगि लफट  २ 

 पक्की घर लसफाररस प्रलत वगि लफट  ५ 

 ४ सरजलमलन लसफाररस दस्तरु    २०० 

 ५ छात्रवलृत लसफाररस दस्तरु   ३०० 

 

६ 

लवपन्न असाहाय लवध्याथी 

छात्रवलृत लसफाररस  लनशलु्क  ० 

 ७ अपाङ्गता भएको लसफाररस  लनशलु्क  ० 

 ८ अस्थायी बसोबास लसफाररस    १०० 

 ९ स्थायी बसोबास लसफाररस    १०० 

 
१० नागररता लसफाररस  

वशंज  १०० 

 अगंकृत २५०० 

 ११ लवधतु जडान लसफाररस    १०० 

 १२ धारा जडान लसफाररस    १०० 

 १३ लजलवत रहकेो लसफाररस    १०० 

 

१४ 

दवु ैनाम गरेको व्यलि एउटैहो वा 

जन्मलमलत संसोधन लसफाररस    १०० 

 १५ व्यवसाय बन्द लसफाररस    १०० 

 

१६ 

व्यवसाय संचािन नभएको 

लसफाररस    १०० 

 

१७ 

व्यापार व्यवसाय नभएको 

लसफाररस    १०० 
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१८ कोटि लफ लमनाह लसफाररस  लनशलु्क  ० 

 १९ नाबािक पररचय पत्र लसफाररस    ५० 

 २० चौपाय सम्वन्धी लसफाररस    ५० 

 २१ व्यवसाय दताि लसफाररस    ५०० 

 २२ उध्योग ठाउसारी लसफाररस    ५०० 

 २३ लवध्यािय ठाउसारी लसफाररस    १००० 

 २४ आन्तररक बसाई सराई लसफाररस    १०० 

 

२५ 

लवध्यािय स्वीकृत कक्षा थप 

लसपाररस    ५०० 

 

२६ 

व्यलिगत लववरण लसफाररस 

नलवकरण लसफाररस    १०० 

 २७ जग्गा दताि लसफाररस   ५०० 

 २८ संरक्षक लसफाररस व्यलिगत    १०० 

 २९ संरक्षक लसफाररस संस्थागत    ३०० 

 

३० 

नेपाि सरकारको बाटो कायम 

लसफाररस    १०० 

 ३१ संस्था दताि लसफाररस    ५०० 

 ३२ जग्गाधलन पजुा हराएको लसफाररस    २०० 

 ३३ लजलवत संगको नाता प्रमालणत    १०० 

 ३४ मतृक संगको नाता प्रमालणत    १०० 

 

३५ 

आलथिक अवस्था समपन्नता 

भएको प्रमालणत    १००० 

 

३६ 

आलथिक अवस्था लवपन्नता  

भएको प्रमालणत  लनशलु्क  ० 

 

३७ 

जग्गा मलु्याङ्कन लसफाररस 

/प्रमालणत   १००० 

 ३८ चार लकल्िा प्रमालणत    २०० 

 ३९ जन्मलमलत प्रमालणत    १०० 

 
४० घर वाटो प्रमालणत  

वाटो भएको  २०० 

 वाटो नभएको  १०० 

 ४१ लववाह प्रमालणत    १०० 

 ४२ कागत मञ्जरुरनमा प्रमालणत    १०० 

 ४३ हकवािा  वा हकदार प्रमालणत    १०० 

 
४४ घर समपन्न लसपाररस  

कलच्च घर लसफाररस  १०० 

 पक्की घर लसफाररस  ५०० 

 ४५ अलवबालहत प्रमालणत    १०० 
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४६ अपतुालि लसफाररस    १०० 

 ४७ अन्य लसफाररस वा प्रमालणत    २०० 

 

४८ 
घर नक्सा पास लसफाररस  

कलच्च घर लसफाररस  ५०० 

 पक्की घर लसफाररस  १००० 

 ४९ नक्सापास लसफाररस दस्तरु  पछी तोलकने छ ।       

५० सर-सफाई शलु्क  

मालसक  सर-सफाई सम्वन्धी 

पवुािधार वलनसके पछी 

िागनेछ । सर-सफाई काडिको  

५१ 

माथी उल्िेलखत लसपाररस वा  प्रामालणत कागजात आवश्यक परेमा सरुु तोलकएको दस्तरु पनु: 

िाग्नेछ ।उल्िेलखत कागजात अग्रेलज भाषामा रु.५००।- िागनेछ । मालथ  उल्िेलखत बाहके लनणिय 

बा फैसिाको प्रलतलिलप आलदको नक्कि आवश्यक परेमा प्रलत पाना रु. २ ।- िागनेछ । 

       दताि शुल्क :- 

५३ जन्म दताि  ३५ लदन सम्म लनशलु्क अन्यथा  १०० 

 ५४ मतृ्यु दताि  ३५ लदन सम्म लनशलु्क अन्यथा  ५० 

 ५५ लववाह दताि  ३५ लदन सम्म लनशलु्क अन्यथा  १०० 

 ५६ वसाई सराई जाने आउने  ३५ लदन सम्म लनशलु्क अन्यथा  १०० 

 ५७ समबन्ध लवच्छेद  ३५ लदन सम्म लनशलु्क अन्यथा  १०० 

 

५८ व्यवसाय दताि  

१ िाख सम्मको  ५०० 

 १ िाख दखेी ५ िाख सम्म  १००० 

 ५ िाख दखेी  २०  िाख सम्म  ३००० 

 २० िाख भन्दा माथी  ५००० 

 ५९ उजरुर दताि वा मदु्दा दताि    १०० 

 

६० 
व्यवसाय /संस्था/ सहकारी 

नलवकरण  

१ िाख सम्मको  २०० 

 १ िाख दखेी ५ िाख सम्म  ५०० 

 ५ िाख दखेी  २०  िाख सम्म  १००० 

 २० िाख भन्दा माथी  १५०० 

 संस्था नलवकरण  १००० 

 सहकारी नलवकरण  १००० 
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अनसुचूी १२ 

(ऐनको दफा (१३) सगं सम्बन्धीत) 

नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र िगाउन सक्ने पयिटन उद्योग करको दर 

क्र.स राजस्वका िेत्रहरु 

प्रस्तालवत दर 

रु. कैलियत 

१३ पयििन उद्योग     

१३.१ होमस्टे २००   

१३.२ साधारण होटऱ र ऱज  १५०   

१३.३ रेषु्टरेन्ट (मम तास सेकुवा)  ३००   
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अनसुचूी १३ 

(ऐनको दफा (१४) सगं सम्बन्धीत) 

नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र िगाउन सक्ने मलदरा सम्बलन्ध करको दर 

क्र.स राजस्वका िेत्रहरु 

प्रस्तालवत दर 

रु. कैलियत 

१४ मटदरा ब्यबसाय सन्चाऱान     

१४.१ मददरा बबक्रि आनमुबत कर होऱसेऱ तथा खदु्रा २५०००   

१४.२ मददरा बबक्रि नबबकरण बार्षक िलु्क ५०००   

१४.३ होटऱमा मददरा बबक्रि बबतरण अनमुती खदु्रा ५०००   

१४.४ अबैधाबनक बबक्रि बबतरण जररवाना (ऩक्रहऱो ऩटक)  ५०००   

१४.५ होटऱमा मददरा बबक्रि बबतरण नबबकरण बािषक १५००   

१४.६ नबबकरणमा बबऱम्ब िलु्क  २५%-४५%   
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