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धरु्िखेि नगरपार्िकाको आर्थिक ऐन, २०७५ 

धरु्िखेि नगरपार्िकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको ऐन 

 

सभाबाट पाररत र्िर्तिः २०७५/३/१३ 

प्रस्तावनािः धरु्िखेि नगरपार्िकाको आर्थिक वर्ि २०७५।७६ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको 
र्नर्ित्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट दिने तथा आर् संकिनको प्रशासर्नक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् 
भएकोिे, नेपािको संववधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोजिि धरु्िखेि नगर सभािे र्ो ऐन बनाई िागू 
गरेको छ ।  
 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भिः (१) र्स ऐनको नाि “आर्थिक ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) र्ो ऐन २०७५ साि श्रावण १ गते िेजख धरु्िखेि नगरपार्िका िेत्रिा िागू हनुेछ । 

२. सम्पर्त करिः (१) नगरपार्िका िेत्रर्भत्र कुनै व्र्जि वा संस्थाको स्वार्ित्विा रहेको िग्गा र त्र्स्तो िग्गािा 
बनेको भौर्तक संरचनाहरुिाई एकीकृत रुपिा वहसाब गरी सम्पजत्त कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 
तर गठुी िग्गािा सम्पजत्त कर िगाइन ेछैन । 

२) उपिफा (१) बिोजिि िगाइने सम्पजत्त करको गणना र िर अनसूुची -१ िा उल्िेख भए 
बिोजिि हनुछे। अनसूुची १ बिोजिि सम्पत्ती कर गणना गिाि न्रू्नति रु ५ िाख सम्िको िूल्र्ांकनिा रु 
२००।- बाहेक कुनै पर्न ब्र्जि/संस्थाको साववकको सम्पत्तीिा घटवढ नभै अजघल्िो आ.व.िा कार्ि रहेको 
सम्पत्ती कर भन्िा वढी हनु गएिा अजघकति २५ प्रर्तशत र्भत्र सिार्ोिन गरी तथा घटीको हकिा अजघल्िो 
आ.व.को भन्िा नघट्ने गरी कर असूिी गररनेछ । 

३) र्स िफा बिोजिि सम्पजत्त कर िगाउँिा घर िग्गाको आकार, प्रकार, बनौट र उपर्ोग, अचि 
सम्पजत्तको उत्पािनशीि उपर्ोगको अवस्था, नागररकको िीवनस्तर, आर्थिकस्तर, कर र्तनि सक्ने ििता, अचि 
सम्पजत्तको प्रचर्ित बिारिूल्र् तथा ह्रासिूल्र् सिेतिाई ववचार गरी कार्िपार्िकािे आवश्र्क कार्िववर्ध बनाई 
िागू गनि सक्नेछ। 

४) िफा (४) बिोजिि घर िग्गा बहाि कर असूिी नगरी सम्पत्ती कर असूि उपर गररने छैन। 

३. भरू्ि कर (िािपोत): नगरपार्िका िेत्रर्भत्र अनसूुची -२ बिोजिि भरू्ि कर (िािपोत) िगाइन ेर असूि 
उपर गररनेछ । तर िफा २ बिोजिि सम्पजत्त कर िगाएको िग्गािा भिूीकर (िािपोत) िगाईन ेछैन। 

४. घर िग्गा बहाि करिः (१) नगरपार्िका िेत्रर्भत्र कुनै व्र्जििे घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, सेड (छप्पर), 
कारखाना, िग्गा वा पोखरी पूरै वा आजंशक तबरिे बहाििा दिएकोिा बावर्िक बहाि रकििा बहाि कर 
िगाउन सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बिोजिि िगाईने घरिग्गा वहाि करको िर अनसूुची -३ िा उल्िेख भए 
बिोजिि  हनुेछ ।  

३) उपिफा (१) बिोजिि िगाईने बहाि रकि र्नधािरण गनिको िार्ग नगरपार्िकािे घरिग्गा 
रहेको स्थान तथा संरचनाको प्रकारको आधारिा न्रू्नति बहाि िूल्र् तोकी सोही आधारिा बहाि रकि 
र्नधािरण गरी कर र्िन सक्नछे ।  
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४) बहाि कर नगरपार्िकािा िाजखिा गने िावर्त्व घर धनीको हनुेछ। करको िावर्त्व वहन गने 
ववर्र् बहाििा र्िने दिनिेे आपसी सिझिारीिा तर् गनि सक्नेछन।् 

५) र्स ऐन बिोजिि घर िग्गा बहाि करको प्रर्ोिनको िार्ग स्वघोर्णा फारिको ब्र्वस्था 
गररनेछ। स्वघोर्णा प्रर्तवेिन कर परीिणको सािाग्री बन्न सक्नेछ। 

६) स्वघोर्णा फारि भनि इन्कार गरेिा वा ढीिाइि गरेिा वा पूणि वववरण नदिएिा वडा कार्ाििर्¸ 
कर शाखा वा नगर प्रहरीिाइि स्थिगत र्नररिणिा पठाइि घर बहाििा रहेको नरहेको एकीन गररनेछ। 

७) बहाििा िगाएको घर िग्गा र्नजित सिर् खािी रहन गएकोिा त्र्स अवर्धको कर कवि गनि 
सवकनछे। खािी रहेको अवर्धको   ब्र्होरा वडा कार्ाििर् वा वडा सिस्र्बाट प्रिाणीत गराइि पेश गनुि 
पनेछ। 

८) नगरपार्िकाको स्वािीत्विा रहेको सम्पत्तीहरु िस्तै िेजशनरी औिार चौर सभाहि िगार्को 
भाडाको िर अनसूुची -४ िा उल्िेख भए बिोजिि हनुेछ। 

५.  व्र्वसार् करिः (१) नगरपार्िका िेत्रर्भत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूिँीगत िगानी र आर्थिक कारोवारका 
आधारिा व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

२) उप िफा (१) बिोजिि ब्र्ापार, व्र्वसार् तथा सेवा संचािन गनि चाहने व्र्जि वा संस्थािाई 
व्र्वसार् िताि गरी व्र्वसार् इिाित प्रिान गररनछे । इिाित प्राप्त  ब्र्वसार्ीहरुिे वावर्िक रुपिा ब्र्वसार् 
कर चिुा गरी ब्र्वसार् नवीकरण गनुि पनेछ । 

३) उपिफा (२) बिोजिि प्रिान गररने व्र्वसार् इिाित िस्तरुको िर ब्र्ापार, ब्र्वसार् तथा सेवा 
संचािन गनि िाग्ने िगानीको आधारिा अनसूुची -५ िा तोवकए बिोजिि हनुेछ । अनसूुची ५ बिोजििको 
िस्तरु र िागू गररने व्र्वसार्को वगीकरण अनसूुची -६ बिोजिि हनुेछ। 

४) उपिफा (२) बिोजििको इिाित ववना नगरपार्िका िेत्रर्भत्र कुनै पर्न ब्र्ापार, ब्र्वसार् तथा 
सेवा संचािन गनि पाईने छैन ।  

५) उपिफा (४) बिोजिि र्िइने व्र्वसार् करको गणना र िर अनसूुची -७ िा तोवकए बिोजिि 
हनुेछ। 

६) िफा (४) को उपिफा (५) बिोजििको स्व-घोर्णा पत्रिा आफ्नो घर िग्गा तथा स्वार्ित्विा 
रहेको सम्पत्तीिा ब्र्वसार् गरी बसेका ब्र्वसीहरुको र्बवरण सिेत सिेट्न ुपनेछ। 

७) आफ्नो घर िग्गािा ब्र्वसार् गरी बस्ने ब्र्वसार्ीहरुिाइि ब्र्वसार् हरको िार्रािा ल्र्ाउन 
सघाउन ुहरेक घर िग्गा घनीको कतिव्र् िार्ननेछ। 

८) र्स िफा बिोजििको कर उठाउनका िार्ग आवश्र्क पने कार्िववर्ध नगर कार्िपार्िकािे 
स्वीकृत गरी िागू गनि सक्नछे । 

६.  िर्डबटुी, कवाडी र िीविन्त ुकरिः (१) नगरपार्िका िेत्रर्भत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे ऊन, खोटो, िर्डबटुी, 
वनकस, कवाडी िाि र प्रचर्ित कानूनिे र्नर्धे गररएको िीविन्त ु वाहेकका अन्र् ितृ वा िाररएका 
िीविन्तकुो हाड, र्सङ, प्वाखँ, छािा िस्ता बस्तकुो व्र्वसावर्क कारोवार गरेवापत अनसूची -८ बिोजिि 
िर्डबटुी, कवाडी तथा िीविन्त ुकर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

स्पष्टीकरणिः र्स िफाको प्रर्ोिनको िार्ग कारोवार भन्नािे ववके्रतािे िारी गरेको ववि वा वीिक वा िेनिेन 
भएको िर्नने प्रिाणिाई सम्झन ुपििछ र नगरपार्िकािे कर िगाउँिा कारोवार रकिको र्नजित प्रर्तशतका 
िरिे िगाउने छ । 
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२) उपिफा (१) बिोजििका वस्तकुो ब्र्वसावर्क कारोवार गने ब्र्िी वा संस्थािाई नगरपार्िकािे 
ब्र्वसार् इिाित दििा कर बझुाउने शति र ववर्ध सिेत तोकी इिाित दिनेछ। 

७. सवारी साधन करिः (१) नगरपार्िका िेत्रर्भत्रका सवारी साधनिा प्रिेशिे सवारी साधन कर िगाउने र 
उठाउनेछ । तर टाँगा, ररक्सा, अटो ररक्सा र ववद्यतुीर् ररक्सा तथा स्कुटरका साथै आफ्नो श्रोतबाट र्निािण 
गरेको वा आफुिाई हस्तान्तरण भई आएको सडक, बाटो तथा पिुबाट आवागिन गने सवारी तथा र्ातार्ातका 
साधन सवारी साधनिा पटके सवारी कर सिेत गरी सवारी साधन कर िगाउन ेर उठाउनछे । 

२) उपिफा (१) बिोजिि नगरपार्िकािे िगाउने भनी तोवकएका सवारी साधनहरुको िताि, नवीकरण 
र सवारी साधन करको िर अनसूुची -९ बिोजिि हनुछे । 

३) प्रिेशिे िगाएको सवारी साधन कर रकिबाट नगरपार्िकािे प्राप्त गने वहस्सा प्रचर्ित संघीर् र 
प्रिेश कानूनिा तोवकए बिोजिि हनुेछ ।  

८. ववज्ञापन करिः (१) नगरपार्िका िेत्रर्भत्र हनुे ववज्ञापन, प्रचारप्रसार आदिका िार्ग राख्न दिने साइनबोडि, ग्िोबोडि, 
स्टि आदििा अनसूुची -१० बिोजिि ववज्ञापन कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

२) उपिफा (१) बिोजििको कर उठाउनका िार्ग आवश्र्क पने कार्िववर्ध नगर कार्िपार्िकािे 
स्वीकृत गरी िागू गनि सक्नछे । 

३) र्स िफा बिोजिि नगरपार्िकािे उठाएको ववज्ञापन कर बापतको रकि प्रचर्ित संघीर् र प्रिेश 
कानून बिोजिि सम्बजन्धत प्रिेशसँग बाँडफाँड गररनेछ । 

९. िनोरञ्जन करिः (१) नगरपार्िका िेत्रर्भत्र संचार्ित र्सनिेाहि, सांस्कृर्तक प्रिशिनहि, र्थर्टर सङ्गीत, िनोञ्जन 
प्रिशिनस्थि, िािू, सकि स, चटक िस्ता िनोरञ्जन व्र्वसार् सेवािा प्रिेश कानूनिे तोके बिोजिि िनोरञ्जन कर 
िगाई असि ुउपर गररनेछ ।  

२) उप िफा (१) बिोजिि नगरपार्िकािे उठाएको िनोरञ्जन कर बापतको रकि प्रचर्ित संघीर् 
र प्रिेश कानून बिोजिि सम्बजन्धत प्रिेशसँग बाँडफाँड गररनेछ । 

१०. बहाि र्बटौरी शलु्किः (१) नगरपार्िकािे आफुिे र्निािण, रेखिेख वा संचािन गरेका िेहार् बिोजििका 
सम्पजत्तहरुिा अनसूुची -११ बिोजििको िरिा वहाि ववटौरी शलु्क िगाउन र उठाउन सक्नछेिः 

क) आफुिे र्निािण गरेका वा आफ्नो स्वार्ित्विा रहेका भवन, िग्गा वा अन्र् सम्पजत्त,  

ख) आफ्नो रेखिेखिा रहेको सावििर्नक स्थि, ऐिानी िग्गा वा बाटोको छेउको िग्गािा भएका 
अस्थार्ी टहरा, छाप्रा वा पसि वा आवास, 

ग) नगरपार्िकािे तोकेको सावििर्नक स्थि, हाटबिार, िेिा, िात्रा आदििा थापेका पसि,  

२) उपिफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बिोजििको सम्पजत्तिा बहाि र्बटौरी शलु्क उठाउनका 
िार्ग कार्िपार्िकािे न्रू्नति िर र्नधािरण गरी बोिपत्र वा िरभाउ पत्र वा डाँक बढाबढको िाध्र्िबाट 
बहाििा दिन सक्नछे । 

३) उपिफा (१) को खण्ड (ग) बिोजििको सम्पजत्तिा बहाि ववटौरी शलु्क उठाउनकािार्ग 
नगरपार्िकािे त्र्स्तो स्थानिा खरीि र्बक्री हनुे वस्त ुतथा सेवा एवं कारोवारको आधारिा तोकेको न्रू्नति 
बहाि ववटौरी शलु्कको िरिा वोिपत्र वा िरभाउ पत्र वा डाँक बढावढको िाध्र्िवाट बहाि ववटौरीिा दिन 
सवकनछे । 

४) उपिफा (२) र (३) बिोजिि बहाि ववटौरीिा दिंिा शति सवहत सम्झौता गरी दिन ुपनेछ। 
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११. पावकि ङ्ग शलु्किः (१) नगरपार्िकािे आफ्नो िेत्रर्भत्र तोकेको पावकि ङ्गस्थििा सवारी साधनिाई पावकि ङ्ग सवुवधा 
उपिब्ध गराएवापत पावकि ङ्ग गने सिर्को आधारिा अनसूुची -१२ िा उल्िेख भएबिोजििको िरिा पावकि ङ्ग 
शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

२) नगरपार्िकािे उपिफा (१) बिोजिि तोकेको स्थान वाहेक अन्र् स्थानिा सवारी पावकि ङ्ग गनि 
रोक िगाउन सक्नेछ । तर राििागि तथा सहार्क राििागिको सडक अर्धकार िेत्रर्भत्र र्स िफा बिोजिि 
सवारी पावकि ङ्ग गराइने र शलु्क िगाइने छैन । 

३) नगरपार्िकािे सवारी पावकि ङ्ग िेत्र र्नधािरण गिाि सवारी आवागिनिा बाधा नपगु्न ेगरी ट्रावफक 
प्रहरी कार्ाििर्सँगको सिन्वर्िा गनेछ । 

१२. सेवा शलु्क, िस्तरुिः (१) नगरपार्िकािे आफ्नो िेत्रर्भत्र सञ्चािनिा रहेका केबिकार, टे«वकङ्ग, कार्ावकङ्ग, 

क्र्ानोर्नङ्ग, बञ्जी िम्प, जिपप्िार्र, ¥र्ाजफ्टङ्ग, प्र्ाराग्िाइर्डङ्ग िगार्तका स्थानीर् पर्िटन, िनोरञ्जन तथा साहर्सक 
खेिकुि सम्बन्धी सेवा वा व्र्वसार्िा सेवा शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनछे । 

२) नगरपार्िकािे र्निािण वा संचािन तथा व्र्वस्थापन गरेका स्थानीर् पूवािधार वा उपिब्ध गराएको 
िेहार्को कुनै सेवा उपर्ोग गरे बापत सम्बजन्धत सेवा प्रिार्क तथा  सेवाग्राहीिाई सेवा शलु्क, िस्तरु िगाइन े
र असूि उपर गररनेछिः 

क) खानेपानी, ववििुी, अर्तर्थ गहृ, धििशािा, पसु्तकािर्, सभागहृ र त्र्स्तै अन्र् सेवा सवुवधा, 
ख) फोहोरिैिा व्र्बस्थापन, सरसफाई, ढि र्नकास, सडक बत्ती िस्ता सेवा सवुवधा, 
ग) शौचािर्, पाकि , स्नानगहृ, पौडी पोखरी, व्र्ार्ािशािा, गेष्टहाउस, पर्िटकीर् स्थि, छात्रावास, 

हाटबिार, पश ुबधशािा, शबिाहगहृ, धोवीघाट र त्र्स्तै अन्र् सवुवधा, 
घ) सडक, बस पाकि , ढि, पिु िस्ता सेवा, 
ङ) अचि सम्पजत्त वा अन्र् कुनै ववर्र्को िूल्र्ाङ्कन सम्बन्धी सेवा,  
च) नगरपार्िकािे प्रिान गने र्सफाररश सम्बन्धी कुनै सेवा,  
छ) ऐर्तहार्सक स्थि, परुाताजत्वक स्थि एवं धार्ििक िहत्वका सम्पिाको प्रवेश शलु्क । 

तर ऐर्तहार्सक स्थि, परुाताजत्वक स्थि र धार्ििक िहत्वका सम्पिािा प्रवेश गिाि नेपािी नागररकिाई र्स 
प्रकरण बिोजिि शलु्क र्िन पाइने छैन । 

३) नगरपार्िकािे सहकारी संस्था, एफ.एि. रेर्डर्ो, “घ” बगिको र्निािण व्र्बसार्ी इिाित, ववद्यािर् 
स्थापना, ववद्यािर्को किा कोठा थप¸ ववर्र् थप अनिुर्त¸ नाि पररवतिन ठाउँसारी¸ ट्यसुन तथा कोजचङ्ग 
सेन्टर, और्धी पसि, स्थानीर् व्र्ापाररक फििको िताि, अनिुर्त, नवीकरण तथा र्नर्िन आदि सेवािा सेवा 
शलु्क िस्तरु तोकी िगाइन ेर उठाइने छ । 

४) िफा (१), (२) र (३) बिोजिि हिार र्सढी तथा टँुर्डखेि िेत्रर्भत्र प्रवेश तथा स्विेशी चिजचत्र 
छार्ाँकनिा अनसूुची -१३ बिोजििको कर तथा नगरपार्िकािे प्रिान गने सेवािा सेवा शलु्क र िस्तरुको 
िर अनसूुची -१४ िा उल्िेख भएबिोजिि हनुेछ । 

१३. ववक्री तथा र्नकासी शलु्किः (१) नगरपार्िकािे आफ्नो स्वार्ित्विा रहेको सम्पजत्त वा आफ्नो रेखिेखिा रहेको 
सावििर्नक स्थिवाट उत्पािन हनुे ढंुगा, र्गिी, बािवुा, िाटो, काठ िाउरा, िरािरुी, स्िेट आदि प्राकृर्तक एवं 
खार्निन्र् वस्तहुरुको ववक्री गनि सक्नेछ । 



आर्थिक ऐन¸ २०७५  5 
 

२) नगरपार्िकािे आफ्नो िेत्रर्भत्र उत्पािन भै आफ्नो सीिािेत्रभन्िा बावहर र्नकासी हनुे ढंुगा, र्गिी, 
बािवुा, िाटो, काठ िाउरा, िरािरुी, स्िेट आदि प्राकृर्तक एवं खानीिन्र् वस्तकुो वाह्य र्नकासीिा र्नकासी 
शलु्क िगाउन सक्नेछ । 

३) उपिफा (१) र (२) बिोजिि नगरपार्िकािे गने ववक्री तथा िगाउने र्नकासी शलु्कको िर 
अनसूुची -१५ िा तोवकए बिोजिि हनुेछ । 

४) कार्िपार्िकािे आफ्नो प्रर्ोगिा नआउने परुाना र कािनिाग्ने वस्त,ु उपकरण तथा सािानहरु 
र्ििािववक्री गनि सक्नेछ ।  

५) कार्िपार्िकािे नागररकको सवुवधाको िार्ग ववर्भन्न फाराि तथा पसु्तकहरु वा अन्र् सेवा ववक्री 
गनि सक्नेछ ।  

६) उपिफा (१) बिोजििका वस्तहुरु ववक्री तथा उपिफा (२) बिोजििको र्नकासी शलु्क असूिीका 
िार्ग ववक्री तथा र्नकासीको पररिाण तथा िर र्नधािरण गरी वोिपत्र, िरभाउ पत्र वा डाकँ बढावढको 
िाध्र्िवाट गररने छ ।  

१४. घरिग्गा रजिषे्ट्रशन शलु्किः (१) घर िग्गा रजिषे्ट्रशन शलु्क प्रिेश कानूनिे तोके बिोजिि िगाइने र उठाइनेछ   
२) उपिफा (१) बिोजिि उठेको रकि संघीर् र प्रिेश कानून बिोजिि बाँडफाँट गररनेछ ।  

१५.  नक्सापास िस्तरु: नगरपार्िका िेत्र र्भत्र नक्सा पास गिाि िाग्ने िस्तरु अनसूुची -१६ विोजिि िगाईने तथा 
असिु उपर गररनेछ। 

१६.  सरसफाइि शलु्क: नगरपार्िका िेत्र र्भत्र सरसफाई सेवा दिए वापतको सरसफाई शलु्क अनसूुची -१७ विोजिि 
िगाईने तथा असिु उपर गररनेछ | 

१८.  िण्ड िररवानािः नगरपार्िकािे र्नधािरण गरेको कर, शलु्क तथा िहसिु तोवकएको सिर्िा भिुानी नगरेिा 
सम्बजन्धत कानूनिा िर तोवकएकोिा सोही बिोजिि र नतोवकएकोिा अनसूुची -१८ बिोजिि हनुेछ। 

१९. कर छुटिः (१) र्स ऐन बिोजिि कर र्तने िावर्त्व भएका व्र्जि वा संस्थाहरुिाई सािान्र्तर्ा कुनै पर्न 
वकर्सिको कर छुट दिईने छैन । तर बार्िक रुपिा र्तनुि पने कर सिर्िा र्तरी सहि सेवा प्रिान गरी र्नर्ि 
सम्ित छुट र्िन चाहने सेवाग्राहीहरु र वातावरण संरिण तथा स्थानीर् िनतािाइि र्नित प्रर्तशतिा रोिगारी 
प्रिान गने उद्योगिाई अनसूुची -१९ विोजिि कर छुट प्रिान गररनछे।   

२) संघीर् सरकार, प्रिेश सरकार, स्थानीर् सरकार, कुटनीर्तक र्नर्ोग, गठुी र िाभको उद्दशे्र् नराखी 
सञ्चािन हनुे संघसंस्थाको वस्त ुतथा कारोवारिा र्स ऐन बिोजििको कर र्िईने छैन।  

३) उपिफा (२) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापर्न िाभको उद्देश्र् नराखी संचािन हनुे संघ 
संस्थाहरुिाइि सम्पत्ती कर¸ नक्सा पास िस्तरु¸ सरसफाइि शलु्क िस्ता कर र िस्तरुहरु िगाइनेछ। 

४) आर् संकिन प्रर्ोिगनको िार्ग सूचना प्रकाजशत गिाि नै एक िषु्ट रकि बझुाइि सम्झौता गने 
ठेकेिारिाइि सूचना बिोजििको एक िषु्ठ रकि छुट दिइिनेछ। 

२०. प्रशासकीर् पनुराविोकन र पनुरावेिनिः (१) नगरपार्िकािे गरेको कर, शलु्क, िहसिु, िण्ड, िररवाना सम्बन्धी 
र्नणिर्िा जचत्त नबझेुिा करिातािे नगरपार्िकािा प्रशासकीर् पनुराविोकनको िार्ग र्नबेिन दिन सक्नछे। 

२) उपिफा (१) बिोजिि परेको र्नबेिन उपर प्रशासकीर् पनुराविोकनको िार्ग कार्िपार्िकािे 
प्रिखुको अध्र्ितािा सम्बजन्धत ववर्र् ववज्ञ सिेत रहने गरी तीन सिस्र्ीर् रािश्व प्रशासकीर् पनुराविोकन 
सर्िर्त गठन गनेछ । र्स्तो सर्िर्तिा कर र्नधािरणिा संिग्न पिार्धकारी वा कििचारीको सहभार्गता 
रहनेछैन।  
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३) उपिफा (१) बिोजिि पनुरािोकनको िार्ग प्राप्त भएको र्नवेिन उपर पैतीस दिनर्भत्र छानववन 
तथा र्नणिर् गरी सम्वजन्धत ब्र्जििाई र्नणिर्को िानकारी दिन ुपनेछ । 

४) नगरपार्िकािे तोवकएको सिर्िा र्स िफा बिोजिि प्रशासकीर् पनुराविोकन नगरेको कारणिे 
करिािाई थप आर्थिक भार पनि गई हानी नोक्सानी पनि गएिा नगरपार्िकािे त्र्सको िर्तपरु्ति दिन ुपििछ। 

२१.  ठेक्का आह्वान गनि सक्निेः (१) र्स ऐन बिोजिि संकिन गने सेवा शलु्क र िस्तरु कार्िपार्िकािे आवश्र्कता 
अनसुार एक आर्थिक वर्िको िार्ग आर् ठेक्का बन्िोवस्त गरी संकिन गनि सक्नेछ । 

तर, आन्तररक आर् वृवि हनुे िेजखएिा वा पटक पटक ठेक्का बन्िोबस्त गिाि प्रशासर्नक िावर्त्व बढ्न िान े
अवस्थािा बढीिा िईु वर्िसम्िको िार्ग एकैपटक ठेक्का बन्िोबस्त गनि सवकनेछ । 

२) र्स िफा बिोजििको आर् ठेक्का दििा आन्तररक रािस्व कार्ाििर्बाट स्थार्ी िेखा नम्बर वा 
िूल्र् अर्भबवृि कर िताि प्रिाण पत्र प्राप्त गरेका व्र्जि, फिि, संस्था वा कम्पनीिे िात्र प्रर्तस्पधाि गने गरी 
व्र्बस्था र्ििाउन ुपनेछ । 

३) नगरपार्िकािे सािान्र्तर्ा आर्थिक वर्ि शरुु हनुभुन्िा अगावै ठेक्का बन्िोवस्त गरी ठेक्का सम्झौता 
कार्ि सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ ।  

४) नगरपार्िकािे कर संकिन गनि सािान्र्तर्ा ठेक्का बन्िोबस्त गररन ेछैन । तर िर्डबटुी, कवाडी 
र िीबिन्त ुकर तथा ववज्ञापन कर संकिन गनि ठेक्का बन्िोबस्त नै गनुि पने अवस्थािा सभाको र्नणिर् गराई 
ठेक्कािा संकिन गनि सवकनछे । 

५) र्स िफा बिोजिि गररने आर् ठेक्का बन्िोबस्तका िार्ग बोिपत्र, िरभाउपत्र तथा डाँक बढाबढ 
सम्बन्धी कार्िववर्ध र पिा कबरु्िर्त, धरौटी, वकस्ता र ठेक्का तोड्ने िस्ता कार्िववर्धहरु अको व्र्बस्था नभएसम्ि 
स्थानीर् र्नकार् (आर्थिक प्रशासन) र्नर्िाविी, २०६४ (संशोधन सिेत) िाई आधार िानी गररनेछ । 

२२. सहर्ोग गनुिपनेिः संघीर् तथा प्रिेश सरकारका कार्ाििर्हरुिे नगरपार्िकाको रािस्व असिुी कार्ििा आवश्र्क 
सहर्ोग उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

२३. प्रगर्तशीि कर प्रणािी अविम्बन गररनिेः नगरपार्िकािे करको िर र्नधािरण गिाि गररब तथा ववपन्न वगििाई 
कि बोझ पने गरी प्रगर्तशीि कर प्रणािी अविम्बन गनुिपनेछ । 

२१.  कर संकिनको िार्ग सेवा रोक्न सक्न:े (१) नगरपार्िकािे र्नधािरण गरेको कर तोवकएको सिर्िा िाजखिा                       
नगरेिा नेपािी नागररकताको प्रिाण पत्र र्िने र्सफाररश बाहेकका अन्र् सवै सेवा प्रवाह रोक्का गरी कर 
संकिन गनि सवकनछे | 

२) नगरपार्िकािा ववर्भन्न प्रकारका कर तथा शलु्क भिुानी गनुिपने िावर्त्व भएको व्र्जििे अन्र् 
कर भिुानी नगरी सम्पजत्त कर र्तनि नपाउने गरी सेवा रोक्का गनि सवकनछे | 

३) सेवा प्रवाहको िखु्र् थिो वडा कार्ाििर् भएको कारणिे नगरस्तरीर् कर चिुाको प्रिाण कागि 
संिग्न नभए सम्ि वडा कार्ाििर्िे सेवा प्रवाह गने छैनन ्। कर असिुी र कर प्रशासनिा सघाउन ुवडा 
अध्र्र्ि तथा वडा कार्ाििर्को कतिब्र् हनुेछ । 

२४=  नगरस्तरीर् कर चिुा प्रिाण पत्र िारी गने: (१) नगरपार्िकािा िताि भै ब्र्वसार् गने करिाताहरुिाई नेपाि 
सरकारको कर कार्ाििर्बाट कर चिुा प्रिाण पत्र र्िन ुपूवि नगरपार्िकाबाट कर चिुाको प्रिाण पत्र र्िन ु
पने ब्र्वस्था गररनेछ । र्स प्रर्ोिनको िार्ग सम्बजन्धत कर कार्ाििर्िाई नगरपार्िकाबाट कर चिुा 
प्रिाण पत्र प्राप्त भए पर्छ िात्र त्र्हाँबाट त्र्स्तो प्रिाण पत्र िारी गने गरी ब्र्वस्थापन गनि अनरुोध गररनेछ। 
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२) नगरपार्िका िेत्रिा िताि भै ब्र्वसार् गने संस्थािाई कर चिुाको प्रिाण पत्र पेश नगरेिा त्र्स्तो 
संस्था सँग नगरपार्िककािे कुनै आर्थिक कारोवार गने छैन । 

३) आर्थिक वर्िको असोि िसान्त सम्ििा कर िाजखिा गने सिर् भएकोिे उि अवर्धिा सेवा 
दििा कर चिुा प्रिाण पत्र आवश्र्क पने छैन। र्सै गरी पौर् िसान्त सम्िको िार्ग कर िाजखिा गने म्र्ाि 
थप गनि सवकन ेर सो अवर्ध सम्प म्र्ाि थपको पत्र पेश भएिा कर चिुाको प्रिाण-पत्र अर्नवार्ि गररन े
छैन। तत ्पिात सेवा प्रवाह गिाि कर चिुा प्रिाण-पत्र अर्नवार्ि आवश्र्क पनेछ। 

४) प्रस्ततु िफाको प्रर्ोिनको िार्ग ब्र्जिगत  स्वर्ित्विा रहेको घर िग्गाको सम्पत्ती कर र्तरेको 
रर्सििाइि कर चिुा प्रिाण-पत्रको रुपिा िान्र्ता दिइनछे। 

२५=   वकस्तािा कर र्तनि सवकन:े (१) नगरपार्िकाबाट र्नधािरण भएको कर, करिाताको अनरुोधिा २ वा ३  
वकस्तािा र्तनुि पने गरी कार्ि गनि सवकने छ । 

२६. प्रचर्ित कानून बिोजिि हनुिेः र्स ऐनिा उल्िेख गररएका र्बर्र्हरुिा र्सै बिोजिि र उल्िेख नगररएका 
र्बर्र्िा प्रचर्ित कानूनिा व्र्वस्था भए बिोजिि हनुेछ । 

२७.  करिाताको पवहचान तथा िताि :  
१) व्र्वसार् संचािन गनुिपूवि िताि गरेर िात्र व्र्वसार् संचािन गनुि पनेछ | 
२) कर एकाईिे र्स ऐन बिोजिि कर र्तनुि पने व्र्जि वा करिाताको पवहचान गनुि पनेछ | 
३) उपिफा (२) बिोजिि करिाताको पवहचान गिाि व्र्जि वा करिाताको नाििा रहेको सम्पजत्त, 

र्नििे गरेको कारोवार र कर एकाईिाई कुनै स्रोतबाट प्राप्त सचुना र सो एकईिे छानववन गिाि िेजखएका 
आधारिा करिाताको पवहचान गररनेछ | 

४) कर एकाइिे र्स ऐन बिोजिि कर र्तनुिपने िावर्त्व भएका करिाताको वववरण खिुाई करिाता 
िताि गरी राख्न ुपनेछ | 

५) नेपाि सरकारबाट स्थार्ी िेखा नम्बर र्िएका करिातािे कर सम्बन्धी कारोबार गिाि सोही 
नम्बरको प्रर्ोग गनुि पनेछ | 

२८. करिाताको िावर्त्व: र्स ऐन बिोजिि कर र्तनुि पने कतिव्र् भएका करिाताको िेहार् बिोजििको िावर्त्व 
हनुेछ: 

क. आफूिाई करिाताको रुपिा िताि गराउने, 
ख. र्नधािररत सिर्िा वववरण पेश गने, 
ग. र्नधािररत सिर्िा कर रकि िाजखिा गने, 
घ. र्स ऐन बिोजिि कुनै शलु्क, िररवाना वा व्र्ाि बझुाउनपुने भए सिर्िा बझुाउने, 
ङ. वहसाव वकताब र अर्भिेख िरुुस्त राख्न े

च. कर अर्धकृतिे िागेको सूचना तथर्ांक सिर्िा उपिब्ध गराउने, 
छ. कर एकाइििाई आवश्र्क सहर्ोग गने |  

२९. करिाताको अर्धकार: (१) करिातािाई िेहार् बिोजििको अर्धकार हनुेछ: 
क. सम्िानपूविक व्र्वहारको अर्धकार, 
ख. प्रचर्ित कानून बिोजिि कर सम्बन्धी सूचना प्राप्त गने अर्धकार, 
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ग. कर सम्बन्धी ववर्र्िा प्रिाण पेश गने िौका प्राप्त गने अर्धकार, 
घ. प्रर्तरिाको िार्ग कानून व्र्वसार्ी वा िेखा परीिक र्नर्िु गने अर्धकार, 
ङ. कर सम्बन्धी गोप्र् कुराहरु र्स ऐनिा उल्िेख भए बाहेक अनर्तक्रम्र् हनुे अर्धकार।  
(२) करिातािे उपिफा (१) बिोजििको अर्धकारको िावी गनि आफ्नो िावर्त्व परुा गरेको हनुपुनेछ। 

३०. वववरण िाजखिा गनि आिेश दिन सक्न:े (१) र्स ऐन बिोजिि कर बझुाउनपुने िावर्त्व भएको व्र्जििे कर 
वववरण नबझुाएिा वा वववरण िाजखिा गिाि व्र्होरा फरक पारी िाजखिा गरेको भनी शंका गनि सवकने आधार 
र कारण भएिा कर अर्धकृतिे आधार र कारण खोिी कर वववरण िाजखिा गनि आिेश दिन सक्नछे| त्र्स्तो 
आिेश प्राप्त भएिा सम्बजन्धत व्र्जििे सो आिेश प्राप्त भएको र्िर्तिे एक िवहना र्भत्र कर एकाइििा वववरण 
िाजखिा गनुि पनेछ | 

३१.  वववरण सच्र्ाउन सवकन:े र्स पररच्छेि बिोजििको कर वववरण िाजखिा भै सकेपर्छ कुनै तथर् सम्बन्धी वा 
गजणतीर् भिू भएको भने्न िागेिा करिातािे पवहिा वववरण िाजखिा भएको र्िर्तिे तीन (३) िवहना र्भत्र 
र्थाथि, तथर् र सही अंक सवहतको अको वववरण पेश गनि सक्ने छ | 

३२.  कर िाजखिा गनुिपने: (१) र्स ऐन बिोजिि िाजखिा गनुिपने कर ऐनिा उल्िेख गररएकोिा सोही सिर्िा र 
सिर् उल्िेख नभएको हकिा प्रत्रे्क आर्थिक वर्िको आजश्वन िसान्त र्भत्र कर एकाईिा िाजखिा गनुिपनेछ। 

(२) र्स ऐन बिोजिि अर्ग्रि कर किी गरर िाजखिा गनुिपने कर किी भएको िवहना पर्छको 
िवहनाको २५ गते र्भत्र कर एकाईिा िाजखिा गनुि पनेछ | 

३३.  कर िाजखिाको र्नस्सा दिन ुपने: करिातािे र्स ऐन बिोजिि बझुाउन ुपने कर वा गैरकर रािस्व वा अन्र् 
रकि बझुाए पर्छ करिातािाई तत्काि त्र्सको र्नस्सा दिन ुपनेछ | 

३४. कर वफताि सम्बन्धी व्र्वस्था: (१) करिातािे र्स ऐन बिोजिि कर बझुाउँिा र्तनुि पने भन्िा बढी कर 
िाजखिा गरेकोिा सो कर रकि वफताि िाग गनि सक्नछे |  

(२) उप िफा (१) वफतािको िार्ग र्नवेिन परेकोिा व्र्होरा साँचो िेजखएिा प्रिखु प्रशासकीर् 
अर्धकृतिे र्नवेिन परेको एक िवहना र्भत्र िाग बिोजिि वफताि दिने र्नणिर् गनुि पनेछ | 

३५. कर सिार्ोिन सम्बन्धी व्र्वस्था: (१) करिातािे िफा २६ बिोजिि वफताि पाउने ठहररएको रकि िाजखिा 
गनुि पने कर रकििा सिार्ोिन गनि कर अर्धकृत सिि र्नवेिन दिन सक्नछे | 

(२) उप िफा (२) बिोजिि र्नवेिन परेकोिा व्र्होरा साँचो िेजखएिा कर अर्धकृतिे र्नवेिन परेको 
एक िवहना र्भत्र िाग बिोजिि सिार्ोिन गनि आिेश दिन ुपनेछ | 

३६.  उिरुी निाग्न:े र्स ऐन बिोजिि प्रशासकीर् पनुराविोकन गनि सवकने ववर्र्िा त्र्स्तो पनुराविोकन नभई 
कुनै अिाितिा कुनै उिरु िाग्ने छैन | 

३७.  पनुरावेिन दिन सक्न:े (१) प्रशासकीर् पनुराविोकनको र्नणिर् भएकोिा सो र्िर्तिे र प्रशासकीर् पनुराविोकन 
नहनुे ववर्र्िा कारण परेको र्िर्तिे जचत्त नबझु्ने पििे  ६० (साठी) दिन र्भत्र सम्बजन्धत जिल्िा अिाितिा 
पनुरावेिन दिन सक्नेछ | 

(२) जिल्िा अिाित गरेको र्नणिर् अजन्ति हनुे छ | 
३८.  अिाितिाई भए सरहको अर्धकार हनु:े र्स ऐनको प्रर्ोिनको िार्ग नगर कार्िपार्िकाको अर्धकार प्राप्त 

अर्धकृतिाई सम्बजन्धत व्र्जििाई जझकाउने, बर्ान गराउने, प्रिाण बझु्ने र र्िखतहरु पेश गनि िगाउन े
सम्बन्धिा प्रचर्ित नेपाि कानून बिोजिि अिाितिाई भए सरहको अर्धकार हनुछे | 
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३९.  आिेश वा र्निेशन दिन सक्न:े संघीर् र प्रिेश सरकारिे कर प्रशासनिाई प्रभावकारी बनाउन नेपािको 
संववधान र संघीर् तथा प्रिेश सरकारको कर सम्बन्धी कानून र र्ो ऐनको प्रावधानिाई कार्िन्वर्न गनि 
गराउन आवश्र्क आिेश वा र्निेशन दिन सक्नछे | र्स्तो आिेश वा र्निेशन पािना गनुि नगर कार्िपार्िकाको 
कतिव्र् हनुेछ |    

४०. परुस्कृत गनि सक्न:े (१) नगरपार्िकािे र्थाथिपरक र ववश्वसनीर् रुपिा तथा कानूनिे तोकेको म्र्ाि र्भत्र 
कर वववरण बझुाउने, िागेको कर िाजखिा गने र कर अर्धकृतिे अनरुोध गरेका सूचना उपिब्ध गराउन े
तीन िना करिातािाई प्रत्रे्क वर्ि परुस्कार दिने व्र्वस्था गनि सक्ने छ |  

(२) उपिफा (१) बिोजिि दिइने परुस्कार सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था धरु्िखेि नगरपार्िकािे र्नधािरण 
गरे बिोजिि हनुेछ | 

४१. कर परीिण र कर र्नधािरण: (१) र्स ऐन विोजिि करिातािे वववरण पेश नगरेको वा पेश गरेको वववरणिा 
िेहार्का सबै वा कुनै काि कुरा भए गरेको िेजखएिा कर अर्धकृतबाट कर परीिण गरी कर र्नधािरण 
गररनेछ: 

(क) खातापाता, हरवहसाव वा अर्भिेख िरुुस्त निेजखएिा | 
(ख) गित वा झिुा कागिात/ वववरण संकिन गरेको िेजखएिा | 
(ग) र्थाथि कारोवार निेजखएको ववश्वास गनुि पने कारण भएिा | 
(घ) कारोवारका आधारिा करको िावर्त्व कि िेजखएिा | 
(ङ) करको िर फरक पारेकोिा | 
(च) कानून विोजिि कर- छुट वा र्िनाहा हनु नसक्नेिा पर्न सोको िावी गरेकोिा | 
(२) उपिफा(१) विोजिि कर र्नधािरण गनुिपने िेजखएिा करिातािाई आधार र कारण खिुाई 

आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गनि तीस दिनको सूचना दिन ुपनेछ | 
(३) उपिफा (२) विोजिि सूचना प्राप्त भएकोिा करिातािे सूचनािा तोवकएको म्र्ाि र्भत्र आफ्नो 

स्पष्टीकरण पेश गनुि पनेछ | 
(४) कर अर्धकृतिे उपिफा (३) विोजिि तोवकएको म्र्ािर्भत्र करिातािे स्पष्टीकरण पेश गरेिा 

सो सिेतिाई आधार बनाई र स्पष्टीकरण पेश नगरेिा काननु विोजिि कर र्नधािरण गनुि पनेछ | 
(५) स्वरं् कर र्नधािरण गरी वववरण पेश गरेको र्िर्तिे चार वर्ि र्भत्र कर अर्धकृतिे पनु: कर 

र्नधािरण वा संशोर्धत कर र्नधािरण गनुिपने सन्तोर्िनक आधार र कारण भएिा करिातािाई सफाईको िौका 
दिई त्र्स्तो कर र्नधािरण गनि सक्ने छ | 

४२.  कर र्नधािरणको सूचना: (१) र्स ऐन विोजिि कर अर्धकृतबाट कर र्नधािरण भएकोिा बझुाउन ुपने कर 
रकि, स्थान, सिर् सीिा र बैंक खाता नम्बर सिेत उल्िेख गरी करिातािाई कर र्नधािरणको सूचना दिन ु
पनेछ। 

(२) र्स ऐन विोजििको कर िाजखिा गिाि र्नधािरणको सूचना प्राप्त भएपर्छ करिातािे सो सूचनािा 
उल्िेजखत स्थान र सिर् सीिा र्भत्र कर िाजखिा गनुि पने छ | 

(३) उपिफा (१) विोजिि कर रकि बैंक िाजखिा गररएकोिा करिातािे त्र्सको सम्बजन्धत भौचर 
कर कार्ाििर्िा बझुाउन ुपनेछ | 
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(४) प्रस्ततु ऐन कार्ािन्वर्न गनिको िार्ग आर्थिक प्रशासन शाखाको प्रिखुिे कर अर्धकृतको रुपिा 
काि गनुि पनेछ । र्नििे प्रिखु प्रशासकीर् अर्धकृतको िातहतिा रही कार्ि गनेछ । 

४३.  कर संकिन सम्बन्धी व्र्वस्था: (१) र्स ऐन बिोजिि असिु उपर गनुि पने कर, ब्र्ाि र शलु्क वापतको 
रकि करिातािे र्स ऐनिा तोवकएको अवर्धिा िाजखिा नगरेिा प्रिखु प्रशासकीर् अर्धकृतको पूवि स्वीकृर्त 
र्िई िेहार्को एक वा एक भन्िा बढी तररका विोजिि कर असिु गनि सक्नेछ | 

(क) करिातािाई वफताि गनुि पने रकि भए त्र्सिा किा गरेर | 
(ख) नेपाि सरकार, प्रिेश सरकार, स्थानीर् सरकार वा सरकारी स्वार्ित्वका संस्थाबाट करिाताको 

रकिबाट किा गनि िगाएर। 

(ग) कुनै तेस्रो व्र्जििे करिातािाई र्तनुि पने रकि करिाताको पूवि सहिर्त र्िई किा गरेर | 
(घ) बैंक वा ववत्तीर् संस्थािा रहेको करिाताको रकिबाट किा गनि िगाएर | 
(ङ) करिाताको कारोवार रोक्का गरेर | 
(च) करिाताको चि तथा अचि सम्पजत्त िार्थ िावी वा कब्िा गरेर | 
(छ)करिाताको सम्पजत्त एकैपटक वा पटक पटक गरी तोवकर् बिोजिि र्ििाि ववक्री गरेर | 
(२) उपिफा (१) को खण्ड (६) बिोजिि र्ििािको कारवाही शरुु भएपर्छ सो कारवाही सिाप्त 

हनु ुपूवि कर िाजखिा गनि ल्र्ाएिा बझुाउन वाँकी कूि रकिको थप ५ प्रर्तशत शलु्क सवहत असिु गररनेछ। 

(३) र्ििािबाट प्राप्त रकि करिातािे र्तनुि पने कर रकि भन्िा बढी भएिा बढी भए िर्त रकि 
साठी दिन र्भत्र सम्बजन्धत करिातािाई वफताि दिन ुपनेछ । 

(४) उपिफा (३) विोजिि रकि वफताि गिाि र्नििे उपिब्ध गराएको बैंक खातािा िम्िा गररदिन ु
पनेछ । 

४४.  िररवाना िाग्न:े र्स ऐन पािना नगरी करको िावर्त्व घटाएिा कर अर्धकृतिे कर र्बगोको िश प्रर्तशत 
िररवाना गनि सक्नछे | 

४५. ब्र्ाि िाग्न:े र्स ऐन बिोजिि िाजखिा गनुि पने कर सिर्िा िाजखिा नगरेिा र्तनुि बझुाउन ुपने रकिको 
वावर्िक िश प्रर्तशत ब्र्ाि िाग्नेछ | 

४६.  अर्भिेख नराखेिा शलु्क िाग्न:े र्स ऐन बिोजिि अर्भिेख राख्नपुने कतिब्र् भएका करिातािे अर्भिेख 
नराखेिा रु.१०००/- शलु्क िाग्नेछ | 

४७.  सिर्िा वववरण िाजखिा नगरेिा शलु्क िाग्न े: र्स ऐन बिोजिि वववरण िाजखिा गनुिपने िावर्त्व भएका 
करिातािे सिर्िा वववरण िाजखिा नगरेिा प्रर्त वववरण रु.१०००।- शलु्क िाग्नछे | 

४८.  झिुा वववरण दिएिा शलु्क िाग्न:े र्स ऐन बिोजिि िाजखिा गनुि पने िावर्त्व भएका करिातािे झिुा वववरण 
िाजखिा गरी करको िावर्त्व घटाएिा फरक परेको कर रकि असिु गरी सो को िश प्रर्तशत शलु्क िाग्नेछ| 

४९. ब्र्ाि निाग्न:े र्स ऐन बिोजिि िाग्ने शलु्क ब्र्ाि र िररवानािा पून: ब्र्ाि िाग्न ेछैन। 

५०. कागिातको ढाचँा: (१) र्ो ऐन र र्स ऐन अन्तगित बनकेो र्निेजशकािा उल्िेख नभएको वा नतोवकएको कुनै 
वववरण, ढाँचा, तररका वा िानकारी सम्बन्धिा आवश्र्क व्र्वस्था गनि उपर्ुिि िेजखएिा स्थानीर् सरकारिे 
आिेश वा सूचना िारी गरी आवश्र्क व्र्वस्था गनि सक्ने छ | 

(२) उपिफा (१) बिोजिि आिेश वा सूचना सविसाधारणको िानकारीको िार्ग स्थानीर् सरकारको 
कार्ाििर्को सूचना पाटी, वेबसाइट र स्थानीर् पत्र पर्त्रकाको िध्र्िबाट उपिब्ध गराउन सवकने छ | 
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५१. सूचना तािेिी रीत पगेुको िार्नन:े (१) र्स ऐन बिोजिि दिन ुपने म्र्ाि, सूचना वा कागिात िेहार् बिोजिि 
बझुाएिा वा पठाएिा सम्बजन्धत व्र्जििाई बझुाएको वा दिइएको िार्ननेछ | 

(क) सम्बजन्धत व्र्जििाई नै बझुाएको  
(ख) र्निको पररवारको उिेर पगेुको सिस्र्िाई बझुाएको  
(ग) नवार्िगको हकिा संरिक  वा िाथवर व्र्जििाई बझुाएको  
(घ) कार्ाििर् संस्था वा र्नकार्को हकिा प्रवन्धक वा प्रशासकीर् प्रिखुिाइि बझुाएको  
(ङ) करिाताको ठेगानािा हिुाकबाट रजिष्ट्री गरी पठाएको  
(२) कर एकाईको अर्धकृतको नाि र पि खलु्न े गरी िस्तखत गररएको, कम्प्र्टुर प्रववर्धबाट 

ईनजस्क्रप्ट वा इनकोड गररएको, चाप िगाईएको वा सो कागिातिा िेखी र्स ऐन बिोजिि िारी गररएको, 
तािेिी गररएको वा दिईएको कागिातिाई रीतपवुिकको िार्ननेछ | 

५२. कार्िववर्ध बनाउन सक्निेः (१) ऐनको उद्देश्र् कार्ािन्वर्न गनिको िार्ग नगरपार्िकािे आवश्र्क कार्िववर्ध वा 
र्निेजशका बनाई िागू गनि सक्नेछ ।   

२) उपिफा (१) बिोजिि वनेको कार्िववर्ध वा र्निेजशका सम्वजन्धत कार्िपार्िकावाट स्वीकृत भई 
सावििर्नक भए पर्छ िागू हनुेछ ।   
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अनसूुची -१ 

(ऐनको िफा २ को उपिफा (२) सँग सम्बजन्धत) 

सम्पजत्त करको िर 

कर र्ोग्र् सम्पजत्तको िूल्र्  वावर्िक िर (कोष्ठिा उिाहरण) 

पाँच िाख रुपैर्ाँ सम्िको िूल्र्ांकनिा  एकिषु्ठ रु. २००  

थप पैतािीस िाख रुपैर्ाँ सम्ि  प्रर्त िाख रु. २०  

एकाउन्न िाख िेजख एक करोड रुपैर्ाँ सम्ि प्रर्त िाख रु. २५  

एक करोड एक िाख िेजख िईु करोड रुपैर्ाँ सम्ि  प्रर्त िाख रु. ३० 

िईु करोड एक िाख रुपैर्ाँ िेजख तीन करोड रुपैर्ाँ सम्ि  प्रर्त िाख रु. 35 

तीन करोड एक िाख रुपैर्ाँ िेजख पाँच करोड रुपैर्ाँ सम्ि  प्रर्त िाख रु. ४० 

पाँच करोड भन्िा िार्थ  प्रर्त िाख रु. 45 

नोट: िूल्र्ांकन रकििाइ रु.िाखिा (round Figure) िा पररणत गरी करको िर र्नधािरण हनुेछ र Round Figure िा िैिाँिा 
५० हिार भन्िा कि भए तल्िो अंकिा र वढी भए उपल्िो अंकिा िर्गने छ । 

धरु्िखेि नगरपार्िका र्भत्रका िग्गाको िलु्र्ाङ्कन र्नम्न बिोजिि गररनछे: 

क) हािको वडा नं.  १ र २ 

भिरकोट/अनैकोट (धरु्िखेि नगरपार्िका) बाट नापी नक्सा भएका िग्गाहरु 

र्स.नं. िग्गाको प्रकरण सडकको वकर्सि प्रर्त आना रु. 

१ बनेपा रववओपी पाँचखाि सडक पक्की सडक ५०,०००।- 
२ बनेपा रववओपी पाँचखाि सडक कच्ची सडक ३०,०००।- 
३ पंचकन्र्ा कुत्ताि रवीगाउँ सडक पक्की सडक ५०,०००।- 
४ पंचकन्र्ा कुत्ताि रवीगाउँ सडक कच्ची सडक ३०,०००।- 
५ रवी चिारे छागे अनकेोट सडक पक्की सडक ५०,०००।- 
६ रवी चिारे छागे अनकेोट सडक कच्ची सडक ३०,०००।- 
७ डुडाको िखु ० वक.िी. िेवीटार अनेकोट सडक पक्की सडक ३०,०००।- 
८ डुडाको िखु ० वक.िी. िेवीटार अनेकोट सडक कच्ची सडक ३०,०००।- 
९ पक्की िोटर बाटो सँग िोर्डएका िग्गाहरु पक्की सडक ४०,०००।- 
१० कच्ची िोटर बाटोसँग िोर्डएका िग्गाहरु कच्ची सडक २०,०००।- 
११ गोरेटो बाटोसँग िोर्डएका िग्गाहरु गोरेटो बाटो १०,०००।- 
१२ अन्र् खेत/पाखा सिेत बाटो नभएको ४,०००।- 
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ख) हािको वडा नं.  ३ 

धरु्िखेि साववक वडा नं.१ र श्रीखण्डपरु ४,५ र ७ बाट नापी नक्सा भएका बाहेक तथा धरु्िखेि साववक वडा नं. 
१ र श्रीखण्डपरुा वडा नं. ७ बाट नापी नक्सा भएका िग्गाहरु 

र्स.नं. िग्गाको प्रकरण सडकको वकर्सि प्रर्त आना रु. 

१ अरर्नको राििागिसँग िोर्डएका िग्गाहरु 
(बस पाकि  िेजख अठ्ठाइ वक.िो. बनेपाको र्सिानासम्ि)  

हाइ वे ६,००,०००।- 

२ पदक्क िोटर बाटोसँग िोर्डएका िग्गाहरु  पक्की सडक २,0०,०००।- 

३ कच्ची िोटर बाटोसँग िोर्डएका िग्गाहरु (बिार िेत्रको 
ढंुगा छापेको बाटो सिेत) 

कच्ची सडक 5०,०००।- 

४ गोरेटो बाटोसँग िोर्डएका िग्गाहरु गोरेटो वाटो 1५,०००।- 

५ अन्र् खेत/पाखा सिेत बाटो नभएको 4,०००।- 

ग) हािको धरु्िखेि वडा नं.  ४, ५, ६ र ७ को िूल्र्ाकंन िर 

धरु्िखेि साववक वडा नं.१ र श्रीखण्डपरु ४,५ र ७ बाट नापी नक्सा भएका बाहेक तथा धरु्िखेि साववक 
वडा नं. १ र श्रीखण्डपरुा वडा नं. ७ बाट नापी नक्सा भएका िग्गाहरु 

र्स.नं. िग्गाको प्रकरण सडकको वकर्सि प्रर्त आना रु. 

१ अरर्नको राििागिसँग िोर्डएका िग्गाहरु 
(बस पाकि  िेजख अठ्ठाइ वक.िो. बनेपाको र्सिानासम्ि)  

हाइ वे ६,००,०००।- 

२ बनेपा र्सन्धिुी बदििवास सडक सँग िोर्डएका िग्गाहरु हाइ वे ४,७५,०००।- 

३ बनेपा पनौती सडकसँग िोर्डएका िग्गाहरु जिल्िास्तरीर् सडक ४,५०,०००।- 

४ पदक्क िोटर बाटोसँग िोर्डएका िग्गाहरु  पक्की सडक ३,५०,०००।- 

५ कच्ची िोटर बाटोसँग िोर्डएका िग्गाहरु (बिार िेत्रको 
ढंुगा छापेको बाटो सिेत) 

कच्ची सडक १,७५,०००।- 

६ गोरेटो बाटोसँग िोर्डएका िग्गाहरु गोरेटो बाटो ७५,०००।- 

७ अन्र् खेत/पाखा सिेत बाटो नभएको ४०,०००।- 
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घ) हािको वडा नं.  ८, ९ र ११ 

काभ्र े(धरु्िखेि नगरपार्िका) बाट नापी नक्सा भएका िग्गाहरु 

र्स.नं. िग्गाको प्रकरण सडकको वकर्सि प्रर्त आना रु. 

१ अरर्नको राििागिसँग िोर्डएका िग्गाहरु 
(बस पाकि  िेजख खावासम्ि)  

हाइ वे 2,००,०००।- 

२ बनेपा र्सन्धिुी बदििवास सडक सँग िोर्डएका िग्गाहरु हाइ वे ७०,०००।- 

३ काभ्रभेञ्ज्र्ाङ्ग पात्िेखेि निोबिु सडक पक्की सडक २0००००।- 

४ वपपिबोट भिीडाडा काभ्र ेभञ्ज्र्ाङ्ग सडक पक्की सडक २0००००।- 

५ वपपिबोट भिीडाडा काभ्र ेभञ्ज्र्ाङ्ग सडक कच्ची सडक १,0०,०००।- 

६ खावा वडािगाउँ सरश्वती िा.वी. हिैु िानेगोठ पक्की सडक १,0०,०००।- 

७ खावा वडािगाउँ सरश्वती िा.वी. हिैु िानेगोठ कच्ची सडक ४०,०००।- 

८ हात्तीगौडा कािपानी िाररिबोट पात्िेखेत पक्की सडक १,0०,०००।- 

९ हात्तीगौडा कािपानी िाररिबोट पात्िेखेत कच्ची सडक ४०,०००।- 

१० खावा जशखरकटेरी ठूिीटार कल्छे सडक पक्की सडक १,0०,०००।- 

११ खावा जशखरकटेरी ठूिीटार कल्छे सडक कच्ची सडक ४०,०००।- 

१२ पक्की िोटर बाटो सँग िोर्डएका िग्गाहरु पक्की सडक २,0०,०००।- 

१३ कच्ची िोटर िोटर बाटोसँग िोर्डएका िग्गाहरु कच्ची सडक ४०,०००।- 

१४ गोरेटो बाटोसँग िोर्डएका िग्गाहरु गोरेटो बाटो १५,०००।- 

१५ अन्र् खेत/पाखा सिेत बाटो नभएको १०,०००।- 

ङ) हािको वडा नं.  १० र १२ 
शारिाबतासे (धरु्िखेि नगरपार्िका) बाट नापी नक्सा भएका िग्गाहरु 

र्स.नं. िग्गाको प्रकरण सडकको वकर्सि प्रर्त आना रु. 

१ बनेपा र्सन्धिुी बदििवास सडक सँग िोर्डएका िग्गाहरु हाइि वे ७०,०००।- 

२ पनौती सनु्थान शंख ुनिोबिु सडक पक्की सडक ६०,०००।- 

३ पनौती सनु्थान शंख ुनिोबिु सडक कच्ची सडक ४०,०००।- 

४ वव.पी. राििागि शारिा बतासे शंख ुनिोविु सडक पक्की सडक ६००००।- 

५ वव.पी. राििागि शारिा बतासे शंख ुनिोविु सडक कच्ची सडक ४०,०००।- 

६ काभ्रभेञ्ज्र्ाङ्ग फुिवारी निोविु सडक पक्की सडक ६००००।- 
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र्स.नं. िग्गाको प्रकरण सडकको वकर्सि प्रर्त आना रु. 

७ काभ्रभेञ्ज्र्ाङ्ग फुिवारी निोविु सडक कच्ची सडक ४०,०००।- 

८ पक्की िोटर बाटो सँग िोर्डएका िग्गाहरु पक्की सडक ४०,०००।- 

९ कच्ची िोटर बाटोसँग िोर्डएका िग्गाहरु कच्ची सडक ३०,०००।- 

१० गोरेटो बाटोसँग िोर्डएका िग्गाहरु गोरेटो बाटो १५,०००।- 

११ अन्र् खेत/पाखा सिेत बाटो नभएको १०,०००।- 

नोट: िार्थको िूल्र्ाङकन वववरणिा कुनै िेत्र छुट हनु गएिा िािपोत कार्ाििर् काभ्रपेिाञ्चोकिे आर्थिक बर्ि २०७४।७५ को 
िार्ग िग्गाको न्रू्नति िूल्र्ाङकन पजुस्तकािा उल्िेखीत िर बिोजिि वहसाव गररनेछ। 

धरु्िखेि नगरपार्िका र्भत्र र्निािण भएका संरचनाको िूल्र्ाङ्कन र्नम्न बिोजिि गररनछे: 

र्स.नं. घरको वगीकरण व्र्वसार्ीक घरको 
िूल्र्ाकंन िर (वगि वफट) 

आवासीर् घरको िूल्र्ाकंन 
िर (वगि वफट) 

१ Steel Frame Structure भएका ठुिा भवन  २००० - 

२ भवन ऐन विोजिि 'क' वगिको भवनहरु  १८०० - 

३ RCC Frame Structure १५०० १४०० 

४ १४ वफट भन्िा अग्िा ट्रस्टहरु  १२०0 - 

५ र्सिेन्टको िोडाई, RCC छाना भएका घर  १२०० १२०० 

६ र्सिेन्टको िोडाईको िस्ता, टार्िको छाना 
भएको  

१००० १००० 

७ िाटोको िोडाइ िस्ता वा टार्िको छाना ८०० ८०० 

८ ईटा वा ब्िकिे बनेको सेड वा कच्ची घर  ६०० ६०० 

धरु्िखेि नगरपार्िका र्भत्र र्निािण भएका संरचनाको ह्रास किी र्नम्न बिोजिि गररनछे: 

संरचनाको आर् ु

संरचनाको वकर्सि 

Steel Frame Structure 
भएका ठुिा भवन, भवन 
ऐन विोजिि 'क' वगिको 
भवनहरु, १४ वफट भन्िा 
अग्िा ट्रस्टहरु  

र्सिेन्टको िोडाई, 
RCC छाना भएका 
घर, र्सिेन्टको 
िोडाई, RCC छाना 
भएका घर 

र्सिेन्टको 
िोडाईको 
िस्ता, 
टार्िको 
छाना भएको 

िाटोको 
िोडाइ िस्ता 
वा टार्िको 
छाना 

ईटा वा 
ब्िकिे 
बनेको सेड 
वा कच्ची 
घर 

१-३ बर्ि ६ ९ १२ १५ २० 

4-६ बर्ि १२ १८ २४ ३० ४० 
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संरचनाको आर् ु

संरचनाको वकर्सि 

Steel Frame Structure 
भएका ठुिा भवन, भवन 
ऐन विोजिि 'क' वगिको 
भवनहरु, १४ वफट भन्िा 
अग्िा ट्रस्टहरु  

र्सिेन्टको िोडाई, 
RCC छाना भएका 
घर, र्सिेन्टको 
िोडाई, RCC छाना 
भएका घर 

र्सिेन्टको 
िोडाईको 
िस्ता, 
टार्िको 
छाना भएको 

िाटोको 
िोडाइ िस्ता 
वा टार्िको 
छाना 

ईटा वा 
ब्िकिे 
बनेको सेड 
वा कच्ची 
घर 

7-९ बर्ि १८ २७ ३६ ४५ 50 

10-१२ बर्ि २४ ३६ ४८ 50 50 

१3-१५ बर्ि ३० ४५ 50 50 50 

१6-१८ बर्ि ३६ 50 50 50 50 

१9-२१ बर्ि ४२ 50 50 50 50 

२2-२४ बर्ि ४८ 50 50 50 50 

२5-२७ बर्ि 50 50 50 50 50 

२8-३० बर्ि ५० 50 50 50 50 

३1-३३ बर्ि ५० 50 50 50 50 

३4-३६ बर्ि ५० 50 50 50 50 

३7-४० बर्ि ५० 50 50 50 50 

४1-४३ बर्ि ५० 50 50 50 50 

४4-४६ बर्ि ५० 50 50 50 50 

४7 बर्ि भन्िा 
िार्थ 

५० 50 50 50 50 

 

अनसूुची -२ 

(ऐनको िफा ३ सँग सम्बजन्धत) 

भिूीकर (िािपोत) िर 

र्स.नं. रािश्वको िेत्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

१ साववक धरु्िखेि नगरपार्िका िेत्रर्भत्रका िाई असिुी 
बक्र्ाता िािपोत  

प्रर्त रोपनी  रु. २०।४८ 
  

२ वडान. १,२,९,१०,११,र १२, को िािपोत असिुी वक्र्ौता 
ग्रार्िण िेत्रको िार्ग प्रर्त रोपनी  रु. १०।- 
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अनसूुची -३ 

(ऐनको िफा ४ को उपिफा (२) सँग सम्बजन्धत) 

घर िग्गा बहाि करको िर 

घर भाडा कर 
धरु्िखेि नगरपार्िका िेत्रर्भत्र कुनै व्र्जििे घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, सेड (छप्पर), कारखाना, िग्गा वा 
पोखरी पूरै वा आजंशक तबरिे बहाििा दिएकोिा बहाि रकििा १०% प्रर्तशतका िरिे बहाि कर र्िइने छ । 
बहाि कर प्रर्ोिनको िार्ग बहाि रकि र्नम्न बिोजिि र्नधािरण गररनेछ: 
१)  धरु्िखेि नगरपार्िकािे र्नधािरण गरेको न्रू्नति अंकिा नघटाइि सम्झौता गरी घर बहाििा िगाएकोिा वा 

स्व:घोर्णा पत्रिा खिुाएिा सोही बिोजिि िार्सक घर भाडा कार्ि गररनछे । 

२)  घर वहाि कर प्रर्ोिनको िार्ग धरु्िखेि नगरपार्िकािे अधिशहरी िेत्रको िार्ग रु ५००।- प्रर्त िवहना र 
शहरी िेत्रको आवाशीर् घरको िार्ग रु १०००।- तथा पसि प्रर्ोिनको िार्ग रु १५००।- प्रर्त िवहना 
न्रू्नति बहाि िलु्र् कार्ि गररएकोछ। 

३)  अधि शहरी िेत्र भन्नािे वडा नं १¸ २¸ ३¸ ८¸ ९¸ १०¸ ११ र १२ िाइि िनाउँिछ।तर अरर्नको राििागि̧  
वव पी राििागि  र नगरस्तरको बाटोिे छोएको वा राििागि वाट २०० र्िटर र्भत्रको िेत्रिाइि शहरी िेत्रनै 
कार्ि गररनछे । 

 

अनसूुची -४ 

(ऐनको िफा ४ को उपिफा (८) सँग सम्बजन्धत) 

सरकारी सम्पत्ती प्रर्ोगबाट प्राप्त हनु ेभाडा 

र्स.नं. वववरण  िररेट  

१ िेवटङ िेजशन (नगरपार्िका िेत्रर्भत्र) प्रर्त वट्रप (सक्शन िेजशन) ६०००।- 

२ िेवटङ िेजशन (नगरपार्िका िेत्रबावहर) प्रर्त वट्रप (पनौती र बनेपा) (सक्शन िेजशन) 
९०००।- 

३ ट्याङ्कर (नगरपार्िका िेत्रर्भत्र) प्रर्त वट्रप  ४०००।- 

४ ट्याङ्कर (नगरपार्िका िेत्रबावहर) प्रर्त वट्रप (पनौती र बनपेा) ७०००।- 

५ िेवटङ िेजशन नगरपार्िका िेत्रबावहर पाँचखाि न.पा.िा अरर्नको िोकिागि सडकको 
िार्ाँ बार्ाँ १०० र्िटर र्भत्रसम्ि (सक्शन िेजशन) १२०००।- 

६ िेवटङ िेजशन वनेपा-र्सन्धरु्ि-बदििवास भकुण्डे सम्िको िार्ग िखु्र् सडकको िार्ाँ 
वार्ाँ १०० र्िटर र्भत्र  १५०००।- 

७ ब्र्ाक-हू िोडर भाडा प्रर्तघण्टा  १२००।- 

८ ब्र्ाक-हू िोडरिाई र्ग्रि प्रर्तदिन १०००।- 

९ ब्र्ाक-हू िोडरिाई तेि प्रर्तघण्टा १० र्िटर 
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र्स.नं. वववरण  िररेट  

१० ट्रस्ट हि भाडा प्रर्त दिन ४०००।- 

११ नगरपार्िका कार्ाििर् पररसर चौर भाडा प्रर्त दिन २५००।- 
 

 

अनसूुची -५ 
(ऐनको िफा ५ को उपिफा (३) सँग सम्बजन्धत) 

ब्र्वसार् इिाित (िताि̧  नर्बकरण) िस्तरुको िर 

र्स.नं. ब्र्वसार्को वकर्सि नवीकरण िस्तरु कैवफर्त 

क खदु्रा/साधारण पसि २००।-   
ख थोक पसि/अन्र् ठूिा पसि ५००।-   

ग 
उत्पािनिूिक ववशेर्ज्ञ परािशि̧  र्निािण व्र्ावसावर् अन्र् व्र्वसावर्क 
पेशािा ५००।-   

घ उद्योग १०००।-   
ङ ववत्तीर् सेवा/बैक १०००।-   
च स्वास्थर् सेवा १०००।-   
छ ववश्वववद्यािर् २०००।-   
ि ववद्यािर् तथा जशिा िेत्र १०००।-   
झ पर्िटकीर् स्तरका होटि व्र्वसार् १०००।-   
ञ अन्र् होटि व्र्वसार् ५००।-   
  

र्स.नं. ब्र्वसार्को वकर्सि नवीकरण िस्तरु कैवफर्त 

ट ववद्यतु, टेर्िफोन पोि शलु्क     
1 र्सिेन्ट पोि प्रर्तवर्ि प्रर्त पोि 1200।-   
2 काठको पोि प्रर्त वर्ि प्रर्त पोि 1500।-   
3 फिािको पोि प्रर्तवर्ि प्रर्त पोि 1500।-   
ठ ववद्यतु ट्रान्सफििर शलु्क     
1 र्सिेन्टको पोि प्रर्तवर्ि प्रर्त ट्रान्सफििर 1500।-   
2 काठको पोि प्रर्त वर्ि प्रर्त ट्रान्सफििर 2000।-   
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र्स.नं. ब्र्वसार्को वकर्सि नवीकरण िस्तरु कैवफर्त 

3 फिािको पोि प्रर्तवर्ि प्रर्त ट्रान्सफििर 2000।-   
ि टेर्िफोन पोि शलु्क     
1 िोबाईि टावर 25000।-   
2 िरु सञ्चार टावर 10000।-   
3 एफ एि रेर्डर्ो टावर 5000।-   

 

 

अनसूुची -६ 

(ऐनको िफा (५) को उपिफा ३ सँग सम्बजन्धत) 

ब्र्वसार्कर प्रर्ोिनको िार्ग बर्गिकरण 

क) खदु्रा/साधारण पसि 

(१) चािि/ननु/तेि िगार्तका िैर्नक उपभोग्र् वस्त ुबेचववखन गने साधारण खदु्रा पसि (२) तरकारी/फिफुि 
िगार्तका (३) साधारण जचर्ा पसि (४) टेिररङ¸ खेिौना, सैिनु¸ व्र्टुी पाििर¸ उपहार, र्गफ्ट र्बके्रता िगार्तका 
साना पसि (५) अन्र् साना तथा िझौिा खािका पसि 

ख) थोक पसि/अन्र् ठूिा पसि 
(१) चरुोट/रक्सी सिेतका र्डिर तथा थोक पसि (२) ज्वेिरी पसि¸ र्निािण सािाग्री र्बके्रता¸ िैर्नक खाद्य सािाग्री 
ववक्री गने थोक ववके्रता (३)  पेट्रोर्िर्ि पिाथि (पेट्रोि पम्प)¸ ववद्यतुीर् सािाग्री, कापेट पसि¸ ग्र्ास र्डपो (५) 
रेषु्टरेन्ट/क्र्ाफे/चिेनागहृ सिेत/खानाखाने होटि सिेत (६) अन्र् ठूिा तथा थोक पसि 

ग) ववशरे्ज्ञ परािशि̧  र्निािण व्र्ावसार्ी अन्र् व्र्वसावर्क पेशा 
(१) स्वीकृत जचवकत्सक (२) ईजन्िर्नर्र/काउजन्सििा िताि भएको ईजन्िर्नर्र (३) कानून व्र्वसार्ी (४) 
अनसुन्धानकताि तथा परािशििाता (५) ओभरर्सि (६) शेर्र ििाि¸ सहिकताि̧  र्निािण व्र्वसार्ी  

घ) उद्योग 

(१) प्िावष्टक पोर्ििशि उद्योग (२) होजिर्ारी उद्योग (३) अन्र् उत्पािनिूिक उद्योग (४) फर्निचर उद्योग (सानो) 
कुटानी, वपसानी, पेिानी, र्िि (५) छापाखाना (६) र्सिेन्ट ब्िक, ररङ र टार्ि उद्योग¸ इिा, बािवुा, रोडा र्बवक्र 
केन्द्र (६) अन्र् उद्योग 

ङ) ववत्तीर् सेवा/बैंक 
(१) वाजणज्र् बैंकहरु (२) सहकारी संस्था बैंवकङ कारोबार गने (३) ववत्तीर् सहकारी/फाईनान्स/िघवुवत्त बैंक  

च) स्वास्थर् सेवा 
(१) गैर सरकारी अस्पताि (२) नर्सिङ होि (३) जक्िर्नक तथा ल्र्ाब 
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छ) ववश्वववद्यािर् 

(१) र्निी िते्रका ववश्वववद्यािर्हरु 

ि) ववद्यािर् तथा जशिा िते्र 
(१) र्निी िेत्रका आधारभतू ववद्यािर्, िा.वव. (२) र्निी िेत्रका क्र्ाम्पस (३) तार्िि तथा अनसुन्धान केन्द्र (४) 
टाईवपङ कम्प्रू्टर तथा भार्ा प्रजशिण 

झ) पर्िटकीर्स्तरका होटि व्र्वसार् 
(१) "क" वगिको होटि तथा ररसोटिको िार्ग (२) "ख" वगिको होटि तथा ररसोटिको िार्ग (३) "ग" वगिको होटि 
तथा ररसोटिको िार्ग (४) रेषु्टरेण्ट/फास्टफुड भान्छाघर (५) पाटी प्र्ािेस, पाटी भेन्रू्, पाटी बैंङक्वेट¸तार्िि केन्द्र 

ञ) अन्र् होटि व्र्वसार् 

(१) भोिनािर् (२) र्िठाई पसि (३) जचर्ा चिेना पसि 

 

अनसूुची -७ 

(ऐनको िफा ५ को उपिफा (५) सँग सम्बजन्धत) 

ब्र्वसार् करको िर 

अनसूुची-४ बिोजिि नवीकरण रकिका अर्तररि र्नम्न बिोजििको िरिा ब्र्वसार् कर िाग्नछे: 

१) पर्िटकीर्स्तरका होटििा र्िन ेब्र्वसार् कर  

होटिको वकर्सि आधार कैवफर्त 

(क) र्तन ताराभन्िा िार्थका होटििाइि कोठा संख्र्ा X १०००० बावर्िक 

(ख) ठूिा होटि २० कोठा भन्िा िार्थका  कोठा संख्र्ा X 3००० बावर्िक 

(ग) रेषु्टरेन्टको सवुवधा सवहत कोठा सवुवधा भएका अन्र् होटि कोठा संख्र्ा X २0०० बावर्िक 

२) उद्योग िते्रको ब्र्वसार्िा र्िन ेकर 

िगानी अंक करको िर कारोवार अंक करको िर खिु कर र्नधािरण 

५ िाख सम्ि ०.२५ प्रर्तशत २० िाख सम्ि १००० िगानी र कारबार 
सिेत बाट र्नधािरण 
हनुे रकि िोडी 
ब्र्वसार् कर 
कार्ि गररनेछ। 

थप ५० िाख  थप प्रर्त िाख रु ५० २० िाख िार्थ िर्त भए 
पर्न 

थप ४० प्रर्त 
िाख थप १ करोड  थप प्रर्त िाख रु ४० 

थप ५ करोड थप प्रर्त िाख रु २० 

५ करोड िार्थ थप प्रर्त िाख रु १० 
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३) बाजणज्र् ब्र्ापार र सेवा िते्रको ब्र्ावसार्िा र्िन ेकर 

िगानी अंक करको िर कारोवार अंक करको िर खिु कर र्नधािरण 

५ िाख सम्ि ०.५ प्रर्तशत २० िाख सम्ि १००० िगानी र कारबार 
सिेत बाट र्नधािरण हनुे 
रकि िोडी ब्र्वसार् 
कर कार्ि गररनेछ। 

थप २० िाख  थप प्रर्त िाख रु ५० २० िाख िार्थ िर्त 
भए पर्न 

थप ५० प्रर्त 
िाख थप २५ िाख  थप प्रर्त िाख रु ४० 

थप १ करोड थप प्रर्त िाख रु ३० 

त्र्स पर्छ िार्थ थप प्रर्त िाख रु २० 

4) बैंक तथा ववत्तीर् संस्था ब्र्वसार् कर  

होटिको वकर्सि िर (रु) कैवफर्त 

(१) "क" वगिको बाजणज्र् बैंक ५००००।- बावर्िक 

(२) "ख" वगिको बाजणज्र् बैंक ३५०००।- बावर्िक 

(३) फाइनान्स २००००।- बावर्िक 

(४) सहकारी ५०००।- बावर्िक 
 

अनसूुची -८ 

(ऐनको िफा ६ को उपिफा (१) सँग सम्बजन्धत) 

िर्डबटुी¸ कवाडी¸ िीविन्त ुकरको िर 

क)  धातकुा टुक्राहरु र पत्र ुभइि काि निाग्न ेभएका धातकुा सािानहरुिा र्नम्न बिोजििको िर 
र्सफाररस गने। 

र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कै 

१ फिाि प्रर्त के.िी. रु. १। (एक रुपैर्ाँ)  

२ अन्र् धात ु(वपत्ति¸ तािा आदि) प्रर्त के.िी. रु. २।- (िईु रुपैर्ाँ)  

३ थोर्त्रएर काि निाग्ने िेर्सनरी औिार प्रर्त के.िी. रु. २।- (िईु रुपैर्ाँ)  

४ पोर्िर्थन पाइपका टुक्रा प्रर्त के.िी. रु. २।-  (िईु रुपैर्ाँ)  

५ र्ससा (र्िड) को धिुो वा टुक्रा प्रर्त के.िी. रु. ३।-  (र्तन रुपैर्ाँ)  

६ काँचको धिुो र टुक्रा प्रर्त के.िी. रु. १।- (एक रुपैर्ाँ)  
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ख)  प्रचर्ित कानूनिे र्नर्रे्धत गरे बाहेकका पंर्छहरुको प्वाखँ तथा िरेका वा िाररएका पशकुो हाड, 
र्संग, खरु तथा छािािा र्नम्न बिोजिि कर । 

र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि िर कैवफर्त 

१ पंर्छहरुका प्वाँख  प्रर्त केजि. रु. २।-  (िईु रुपैर्ाँ)  

२ हाड प्रर्त केजि. रु. १।- (एक रुपैर्ाँ)  

३ र्संग प्रर्त केजि. रु. २।-  (िईु रुपैर्ाँ)  

४ खरु प्रर्त केजि. रु. २।-  (िईु रुपैर्ाँ)  

५ छािा ठूिो   प्रर्त गोटा रु. ३०।- (र्तस रुपैर्ाँ)  

६ छािा सानो प्रर्त गोटा रु. १५।- (पन्र रुपैर्ाँ)  

ग) अन्र् कवाडी िािसािान  

र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि िर कै 

१ खािी सीसी (ववर्र) वोतिको साइि हेरी  प्रर्त गोटा रु. १।- (एक रुपैर्ाँ)   

२ खािी सीसी (िदिरा र अन्र्) ५०० एि.एि. 
भन्िा िार्थ  

प्रर्त गोटा रु. १।- (एक रुपैर्ाँ)   

३ खािी सीसी (िदिरा र अन्र्) ५०० एि.एि. 
भन्िा ति  

प्रर्त गोटा रु. ०।५० (पचास पैसा)   

४ प्िावष्टक (बोति, भाँडाकँुडा, परुाना ितु्ता, 
चपि, ग्र्ािन र िवकि न आदि)  प्रर्त के.िी रु. १।- (एक रुपैर्ाँ)   

५ खािी बोरािः       

 क ५० के.िी सम्ि खाध्र्ान्न अट्ने प्िावष्टकका बोरा  प्रर्त गोटा रु. ०।५० (पचास पैसा)   

 ख ५० के.िी. सम्ि खाध्र्ान्न अट्ने िटुका बोरा  प्रर्त गोटा रु. ०।५० (पचास पैसा)   

 ग १०० के.िी. सम्ि खाद्यान्न अट्ने िटुका प्रर्त गोटा रु. १।- (एक रुपैर्ाँ)   

६ तेिको वटनिः       

क  १० र्िटरभन्िा बढी अट्न ेठूिो  प्रर्त गोटा रु. १।- (एक रुपैर्ाँ)   

 ख १० र्िटरभन्िा कि अट्न ेसानो प्रर्त गोटा रु. ०।५० (पचास पैसा)   

 ग थोत्रो वटन िगार्तको कवाडी सािान प्रर्त के.िी. रु. १।- (एक रुपैर्ाँ)   

 घ परुानो ड्रि गोटा रु. १०।- (िश रुपैर्ाँ)   

 ङ परुाना कागि (अखबार, न्रू्िवप्रन्ट)  प्रर्त के.िी. रु. १।- (एक रुपैर्ाँ)   

 च परुाना अन्र् कागि (काटुिन सिेत) प्रर्त के.िी. रु. १।- (एक रुपैर्ाँ)   
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अनसूुची -९ 

(ऐनको िफा ७ को उपिफा (२) सँग सम्बजन्धत) 

सवारी साधन करको िर 

क) बावर्िक सवारी कर 

र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाई प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

1 ववद्यतुीर् ररक्सा बावर्िक ५००।-  

ख) पटके सवारी कर 

र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाई प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

१ ट्रक,वस,हेभी ट्रर्ाक्टर पटके रु ५०।- (पचास रुपैर्ाँ)   
२ र्िर्नबस, र्िर्न ट्रक, ट्रर्ाक्टर पटके रु ३०।- (तीस रुपैर्ाँ)  

३ र्निी कार,िीप,डेर्िभरीभ्र्ान पावर टेिर, टेम्पो पटके रु २०।- (बीस रुपैर्ाँ)  

द्रब्टष्र्िः एम्बिेुन्स र शववाहनिा उि कर निाग्ने ब्र्वस्था गररएको छ । 

 

अनसूुची -१० 

(ऐनको िफा ८ को उपिफा (१) सँग सम्बजन्धत) 

ववज्ञापन करको िर 
  

र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

१ ववद्यतुीर्/र्डिीटि होर्डिङ बोडि प्रर्त वगि वफट २५०।- बावर्िक 

३ र्डिीटि र्डस्प्िे बोडि तथा र्डिीटि स्क्रीन प्रर्त वगि वफट २५०।- बावर्िक 

४ पोि ब्र्ानर/फ्िेक्स वोडि प्रर्त गोटा २५०।- बावर्िक 

५ होर्डिग बोडि, पोि बोडि, डी.पी.एस.बोडि, ग्िो साईन बोडि प्रर्त वगि वफट ५०।- बावर्िक 

६ र्भते्त िेखन २ बगि वफट सम्ि   ५०।- बावर्िक 

७ फ़्िेक्स वप्रन्ट ब्र्ानर /कपडा ब्र्ानर ६ बगि वफट सम्ि  प्रर्त गोटा २००।- बावर्िक 

८ िनुसकैु स्थानिा व्र्वसार् राखी न.पा. िेत्र र्भत्र ब्र्ानर, 
कपडा वा अन्र् अस्थार्ी सिान प्रर्ोग गरर र्बज्ञापन गरेको 
हकिा २ र्ि.भन्िा बढी को िार्ग प्रर्तगोटा  

 १०००।- 
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अनसूुची -११ 

(ऐनको िफा १० को उपिफा (१) सँग सम्बजन्धत) 

वहाि र्बटौरी शलु्कको िर 

र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

१ आफ्नो रेखिेखिा रहेको सावििर्नक स्थि, ऐिानी िग्गा वा 
बाटोको छेउको िग्गािा भएका अस्थाई टहरा, छाप्रा, पसि 
आदि प्रत्रे्क टहरा प्रर्त वगि वफट 

िार्सक १०।- 
  

२ सावििर्नक स्थि, हाटबिार, िेिा, िात्रा आदििा थापेका 
तरकारी, बिाि िगार्तका पसि तथा ठेिागाडा प्रर्त पसि 

प्रर्तदिन ३०।-  
 

 

 

अनसूुची -१२ 

(ऐनको िफा ११ को उपिफा (१) सँग सम्बजन्धत) 

पावकि ङ्ग शलु्कको िर 

र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

क हेर्िकप्टर ल्र्ाण्ड पटक ५०००।-   

ख बस, ट्रक, िोहरी  िैर्नक ६०।-  

ग कार, िीप, ट्याक्टर आदि िैर्नक ३०।-  

घ िोटरसाईकि, स्कुटर, ट्याम्पो, ठेिागाढा, ररक्सा आदि िैर्नक १०।-  

नोट:- सरकारी कािका शलु्क नर्िने भनी तोवकएका संघ सस्था हरुका हकिा उल्िेजखत शलु्क र्िईने छैन/न.पा.बाट पवुिवत 
रुपिा भएका पावकि ङ शलु्क सम्बन्धी सहिर्तहरु र्थावत कार्ि रहनेछन ्। 

अनसूुची -१३ 

 (ऐनको िफा १२ को उपिफा (१)¸ (२) र (३) सँग सम्बजन्धत) 
 

हिार र्सढी तथा टँुर्डखेििा चिजचत्र छार्ाकँन तथा प्रवेश शलु्क 

र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

1 हिार र्सढी तथा टँुर्डखेि िेत्रर्भत्र स्विेशी चिजचत्र छार्ाँकन 
गरेको  प्रर्त दिन १५००।- 

  
2 भ्र्-ुटावर िेत्रिा  स्विेशी चिजचत्र छार्ाँकन गरेको प्रर्त दिन १५००।-  
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र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

क २५ िनाका िार्ग   १५०।-  

ख २६ िेजख ५० िनासम्ि  ३००।-  

ग ५१ िेजख १०० िनासम्ि  ६००।-  

घ १०१ िेजख १५० िनासम्ि  १०००|-  

ङ १५१ िेजख िार्थ  १५००|-  

3 प्रवेश शलु्क र्नम्न िरिा उठाउन ुपने छ      

क सवारीसाधन र्भत्र रहेका वा पैिि वहड्ने प्रर्तव्र्जि पटके   १०।-  

ख सवारीसाधन र्भत्र रहेका वा पैिि वहड्ने ववद्याथी  प्रर्तव्र्जि 
पटके   ५।-  

ग र्बिेशी व्र्जि प्रर्तव्र्जि  १००।-  

घ साकि  राष्ट्र प्रर्तव्र्जि  ५०।-  

४ क्र्ावट्रङ्ग सेवा दिईए बापत िाग्ने शलु्क    

क २५ िना सम्िको िार्ग   ३५०।-  

ख २६ िेजख ५० िनासम्ि   ५००।-  

ग ५१ िेजख १०० िनासम्ि  ७००।-  

घ १०१ िेजख २०० िनासम्ि  १२००।-  

ङ २०१  िेजख िार्थ   १५००।-  

५ सरसफाई शलु्क थप    

क २५ िनाका िार्ग   ५०।-  

ख २६ िेजख ५० िनासम्ि  १००।-  

ग ५१ िेजख १०० िनासम्ि  १५०।-  

घ १०१ िेजख १५० िनासम्ि  २००|-  

ङ १५१ िेजख िार्थ  ५००|-  

६ र्सनेिा हि, सांस्कृर्तक प्रिशिनहि, र्थर्टर सङ्गीत, िनोञ्जन 
प्रिशिनस्थि 

बावर्िक पाँच प्रर्तशत 
 

७ िािू, सकि स, चटक िैर्नक ५००|००  

नोट:  िार्थको वववरणिा नसिेवटएको िेत्रिा िनोरंिन कर संकिन गनुि पिाि नगर प्रिखुिे तोके बिोजिि संकिन गरी, 
आगािी नगर सभािा र्सको िर रेट  अनिुोिनको िार्ग पेश गनुि पने छ।  
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अनसूुची -१४ 

(ऐनको िफा १२ को उपिफा (१)¸ (२) र (३) सँग सम्बजन्धत) 

सेवा शलु्क¸ िस्तरुको िर 

• र्नवेिन  िस्तरु 

र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

१ सबै प्रकारका र्नवेिन िस्तरु  २५।-   

• र्सफाररस िस्तरु 

र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर 
कैवफर्
त 

क वकत्ताकाट र्सफाररस िस्तरु    

१ वकत्ताकाट र्सफाररस प्रर्त वकत्ता (ग्रार्िण िेत्र)  ५००।-  

२ वकत्ताकाट र्सफाररस प्रर्त वकत्ता (शहरी िेत्र )  १०००।-  

३ िग्गा प्िवटङ्गको प्रर्त वकत्ता   १०००।-  

४ उिरुी-सबै प्रकारको  २००।-  

ख घरिग्गा नािसारी िस्तरु प्रर्तरोपनी २००।-  

१ िोत नािसारी र्सफाररस प्रर्तरोपनी प्रर्तरोपनी १०००।-  

२ घर िग्गा िताि प्रर्तरोपनी ५००।-  

३ ववताि िग्गा िताि नािसारी  प्रर्तवकत्ता  ५००।-  

४ िोत छोटपत्र र िगत किा  प्रर्तवकत्ता १०००।-  

५ गठुी िग्गा राि गठुीिा र रैतान नं  पररणत िताि नािसारी 
प्रर्तरोपनी प्रर्तवकत्ता १०००।-  

६ स्ववासी िग्गाको हक प्रिाजणत घर भए प्रर्तघर थप प्रर्तघर थप २००।-  

७ छुट िग्गािताि र्सफारीस प्रर्तवकत्ता प्रर्तवकत्ता २०००।-  

ग अन्र् र्सफाररस िस्तरु  २००।-  

१ उद्योग िताि र्सफाररस  १०००।-  

२ व्र्वसार् नािसारी शलु्क रु.   ५००|-  

३ र्डिरर्सप र्सफाररस  १०००।-  

४ नाि, थऱ संशोधन र्सफाररस  २५०।-  
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र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कैवफर्
त 

५ धारा, र्बििुी िडान र्सफाररस  ५००।-  

६ धारा, र्बििुी नािसारी र्सफाररस  २००।-  

७ घर, ब्िक नं र्सफारीस  ५००।-  

८ घर ब्िक नं नािसारी र्सफाररस  २५०।-  

९ तीनपसु्ते फोटो टाँस र्सफाररस  २००।-  

10 अन्र् कार्ाििर्बाट आउने सििर्िन  २५०।-  

१1 अपतुािी र्सफाररस प्रर्तरोपनी  ५००।-  

12 अन्र् र्सफाररस (उल्िेख नभएका सबै र्सफाररस)  २००।-  

13 नाता प्रिाजणत र्नवेिन फारि  ५०।-  

14 नागररकता र्सफाररस   ४०।-  

15 नक्शापास फारि  १०००।-  

16 प्रिाणपत्र  २००।-  

17 अंर्गकृत नागररकता र्सफाररस  २०००।-  

१3 असहार् अपाङ्गको  र्सफारीसको िार्ग  र्नशलु्क  

• चार वकल्िा प्रिाजणत  िस्तरु 

र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

क रावष्ट्रर् राििागि अरर्नको राििागि, र्सन्धिुी बदििवास राििागि 
र पक्की वपच िोटर बाटो िोर्डएका िग्गाहरु    

१ ८ आना सम्ि रु  ६००।-  

२ ८ आना-१ रोपनीसम्ि रु   ८००।-  

३ १ रोपनीिार्थ प्रर्तरोपनी रु  १०००।-  

ख कच्ची सडकिे छोएका िग्गाहरु    

१ ८ आना सम्ि - रु.  ३००।-  

२ ८ आना-१ रोपनीसम्ि - रु.  ४००।-  

३ १ रोपनीिार्थ प्रर्तरोपनी रु.  ६००।-  

ग गोरेटो बाटो    
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र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

१ ८ आना सम्ि - रु.  २५०।-  

२ ८ आना-१ रोपनीसम्ि - रु.  ३००।-  

३ १ रोपनीिार्थ प्रर्तरोपनी रु.  ५००।-  

घ बाटोिे नछोएका िग्गाहरु    

१ ८ आनासम्ि- रु  २००।-  

२ ८ िेजख १ रोपनी सम्ि – रु  ३००।-  

३ १ रोपनी-६ रोपनीसम्ि रु.  १०००।-  

४ ६ रोपनी-१० रोपनीसम्ि रु.  १८००।-  

५ १० रोपनी-१५ रोपनीसम्ि रु  २५००।-  

६ १५ रोपनी िार्थ प्रर्तरोपनी रु.  १००।-  

• घरबाटो प्रिाजणत िस्तरु (अंश प्रर्ोिनका िार्ग तपजशििा िाग्न ेिस्तरुको पचास प्रर्तशत िात्र र्िन)े 

र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

क अरर्नको िोकिागि र वववप राििागििे छोएका िग्गाहरु    

१ चार आनासम्िको िार्ग प्रर्तवकत्ता रु  ५००।-  

२ आठ आनासम्िको िार्ग प्रर्तवकत्ता रु  १०००।-  

३ एक रोपनी सम्िको िार्ग प्रर्तवकत्ता रु  १५००।-  

४ एक रोपनी िेजख तीन रोपनी सम्ि  ३०००।-  

५ तीन रोपनी  िेजख छ रोपनीसम्िको िार्ग प्रर्तवकत्ता रु  ५०००।-  

६ पाँच रोपनीिेजख १० रोपनीसम्िको िार्ग प्रर्तवकत्ता रु  ७०००।-  

७ िश रोपनीभन्िा िार्थको िार्ग प्रर्तवकत्ता रु  १००००।-  

ख पक्की िोटरबाटोसँग िोर्डएका िग्गाहरु    

१ चार आनासम्िको िार्ग प्रर्तवकत्ता रु  ३००।-  

२ आठ आनासम्िको िार्ग प्रर्तवकत्ता रु  ५००।-  

३ एक रोपनी सम्िको िार्ग प्रर्तवकत्ता रु  ८००।-  

४ एक रोपनी िेजख तीन रोपनी सम्ि  २०००।-  

५ तीन रोपनीिेजख पाँच रोपनीसम्िको िार्ग प्रर्तवकत्ता रु  ३०००।-  
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र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

६ पाँच रोपनीिेजख १० रोपनीसम्िको िार्ग प्रर्तवकत्ता रु  ५०००।-  

७ िश रोपनीभन्िा िार्थको िार्ग प्रर्तवकत्ता रु  ७०००।-  

ग कच्ची िोटरबाटोसँग िोर्डएका िग्गाहरु    

१ चार आनासम्िको िार्ग प्रर्तवकत्ता रु  २५०।-  

२ आठ आनासम्िको िार्ग प्रर्तवकत्ता रु  ३००।-  

३ एक रोपनी सम्िको िार्ग प्रर्तवकत्ता रु  ५००।-  

४ एक रोपनी िेजख तीन रोपनी सम्ि  १२००।-  

५ तीन रोपनी िेजख ५ रोपनीसम्ि प्रर्तवकत्ता रु  १८००।-  

६ पाच रोपनी िेखी १० रोपनी सम्ि प्रर्तवकत्ता रु.   २५००|००  

७ १० रोपनी िेजख िार्थका िार्ग प्रर्त वकत्ता रु.   ३०००|००  

घ गोरेटो, घोडेटो बाटोसँग िोर्डएका िग्गाहरु    

१ चार आनासम्िको िार्ग प्रर्तवकत्ता रु  २००।-  

२ आठ आनासम्िको िार्ग प्रर्तवकत्ता रु.  ३००।-  

३ एक रोपनी सम्िको िार्ग  प्रर्तवकत्ता रु  ५००।-  

४ एक रोपनी िेजख तीन रोपनी सम्ि प्रर्तवकत्ता रु  ८००।-  

५ तीन रोपनीिेजख  ५ रोपनीसम्ि  प्रर्तवकत्ता रु.   १०००।-  

६ ५ रोपनी िेजख १० रोपनीसम्ि प्रर्त वकत्ता रु.   १५००|००  

७ १० रोपनीभन्िा िार्थ प्रर्तवकत्ता रु.   २४००|००  

ङ बाटो नभएका िग्गाहरु    

१ आठ आनासम्िको िार्ग प्रर्तवकत्ता  रु  १५०।-  

२ एक रोपनी सम्िको िार्ग  प्रर्तवकत्ता रु  ३००।-  

३ एक रोपनी िेजख तीन रोपनी सम्ि प्रर्तवकत्ता रु  ५००।-  

४ तीन रोपनीिेजख ५ रोपनीसम्ि प्रर्तवकत्ता रु.  ६००।-  

५ ५ रोपनीिेजख १० रोपनी सम्ि प्रर्तवकत्ता रु.  १०००।-  

६ १० रोपनीभन्िा िार्थ प्रर्तवकत्ता रु.   १५००।-  
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• वावर्िक आम्िानी प्रिाजणत िस्तरु 

र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

1 सम्पत्ती िूल्र्ांकन वैिेजशक प्रर्ोिन  ०.५%  

2 सम्पत्ती िूल्र्ांकन िस्तरु नेपािीिा  ०.०५%  

• शौचािर् प्रर्ोग शलु्क 

र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

१ न.पा.का स्वार्ित्विा रहेका शौचािर्हरु प्रर्ोग गरेबापत    

 क)  दिशा पटक १०।-  

 ख) वपसाब पटक ५।-  

 ग) स्नान पटक ५०।-  

2 गाडी सरसफाई प्रर्त गाडी पटक १५०|००  

• र्नर्िानसुार सम्पजत्त कर निाग्न ेसंघसंस्थाहरुिा िेहार् अनसुारको सेवा शलु्क र्िन े

र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

१ रु. १ िाख िेजख १० िाख सम्ि  ५००।-  

२ रु. १० िाख १ िेजख २० िाख सम्ि  १०००।-  

३ रु. २० िाख १ िेजख ३० िाख सम्ि  २०००।-  

४ रु. ३० िाख १ िेजख ५० िाख सम्ि  ५०००।-  

५ रु. ५० िाख १ िेजख १ करोड सम्ि  १००००।-  

६ रु. १ करोड िेजख ५ करोड सम्ि  २००००।-  

७ रु. ५ करोड भन्िा िार्थ  प्रर्तिाख 
२००।-थप  

• सेवा शलु्क 

र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

१ ढि र्नकास िडान शेवा शलु्क    

 क) नर्ाँ घर र्निािणकोहरुिा प्रर्तघर रु प्रर्तघर ५०००।-  

 ख) परुानो घरको हरुिा प्रर्तघर रु प्रर्तघर ३०००।-  
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र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

२ अनिुर्त नर्िई परुानो घरको ढि िडान गिाि प्रर्तघर रु प्रर्तघर ५०००।-  

३ ढि प्रशोधन केन्द्र अविोकन शलु्क पटक २०००।-  

४ सावििर्नक संरचना ििित सेवा शलु्क  बावर्िक ५०००।-  

5 नगरपार्िकाको अर्िनको सेवा र्िन चाहेिा सेवा शलु्क बापत पटक ५००।-  

6 ववपि व्र्वस्थापन सेवा शलु्क बावर्िक १००।-  

७ ववद्यतु सेवा शलु्क बावर्िक २००।-  

८ र्डजिटि नापी सेवा शलु्क     

 क) शहरीिेत्र प्रर्त वकत्ता, प्रर्तवर्ि बावर्िक १००।-  

 ख) ग्रािीणिेत्र प्रर्त वकत्ता, प्रर्तवर्ि बावर्िक २५।-  

9 सडक कटान िस्तरु प्रर्त वगिर्िटर प्रर्त वगिर्िटर ५०००।-  

10 िेिर्ििाप िस्तरु -र्ििापत्र िलु्र्ाङ्कन रकिको आधारिा कुि 
िलु्र्को ०.०१ प्रर्तशत िईु वा सो भन्िा बवढ िर्त पि हनु्छन 
सबै पिबाट िािासाहरुिा र्िन े

 िलु्र्को ०.०१ 
प्रर्तशत र्िन े  

11 िन्ि, ितृ्र्,ु वववाह, बसाईसराई, सम्बन्ध र्बच्छेि 
(सिर्र्भत्रिताि नगरेिा) 

 ५०।-  

12 सिर्र्भत्र िताि गरेिा (प्रिाणपत्र िस्तरु)  २५।-  

13 िन्ि, ितृ्र्,ु वववाह, बसाईसराई, सम्बन्ध र्बच्छेि प्रर्तर्िपी  २५।-  

१४ र्बिम्ब शलु्क    

 क) नगरपार्िका िेत्रर्भत्रको िग्गा वकनबेच पिात सक्कि 
प्रिाणपूिाि सवहत ३५ दिनर्भत्र न.पािा सम्पजत्त करिा िताि 
गनेिाई र्न:शलु्क िताि गने  

 
र्न:शलु्क  

 ख) नगरपार्िका िेत्रर्भत्रको िग्गा वकनबेच पिात सक्कि 
प्रिाणपूिाि सवहत ३५ दिनिेजख १ वर्ि सम्ि  २००।-  

 ग) त्र्स पर्छको प्रत्र्क वर्ि   १००।-  

• बैिेजशक प्रर्ोिनका िार्ग अङ्ग्ग्रिेीिा र्सफाररस पत्रहरु 

र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

1 नाता प्रिाजणत  ५००।-  

2 िन्ि प्रिाजणत   ५००।-  
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र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

3 कर चिुा प्रिाजणत  ५००।-  

4 वववावहता र अवववावहता प्रिाजणत  ५००।-  

5 आर्स्रोत प्रिाजणत  ०.५ प्रर्तशत   

6 िबैु एकै भएको प्रिाजणत  ५००।-  

7 सम्पजत्त िूल्र्ाङ्कन र्सफाररस  ०.१५ प्रर्तशत   

• ववर्भन्न प्रकारका प्रर्तर्िवप िस्तरु 

र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

१ सम्पजत्त कर¸ िन्ि, ितृ्र्,ु वववाह, बसाईसराई, सम्बन्ध र्बच्छेि 
िगार्तका ववर्भन्न प्रकारका प्रर्तर्िपी  ५०।-  

• ववर्भन्न प्रकारका र्सफारीश िस्तरु 

र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

३ सििर्िन िचुलु्का सेवा िस्तरु  २००।-  

४ संघ सस्था, कार्ाििर्बाट आएको िन्ि िताि, ितृ्र् ु िताि, 
वववाहिताि तथा नागररकता र्सफारीश  १००।-  

५ घर कार्ि र्सफाररस   ५००।-  

६ छात्रवृजत्त र्सफाररस   २००।-  

७ ववपन्न ववद्याथी छात्र वजृत्त र्सफाररस   २००।-  

८ अपांग र्सफाररस   र्नशलु्क  

९ स्थार्ी बसोवास र्सफाररस   ५००।-  

१० आर्थिक आवस्था बर्िर्ो वा सम्पन्नता प्रिाजणत   २०००।-  

११ आर्थिक आवस्था कििोर वा र्बपन्नता प्रिाजणत   २००।-  

१२ धारा िडान र्सफाररस   ५००।-  

१३ िीववत रहेको र्सफाररस   २००।-  

१४ व्र्वसार् बन्ि र्सफाररस   ५००।-  

१५ व्र्वसार् संचािन नभएको र्सफाररस   ५००।-  

१६ कोटि वफ र्िनाहा र्सफाररस   ५००।-  
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र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

१७ नावािक पररचर् पत्र र्सफाररस   २००।-  

१८ चौपार्ा सम्बजन्ध र्सफाररस   १०००।-  

१९ उधोग ठाउँसारी र्सफाररस   १०००।-  

२० ववद्यािर् संचािन अनिुर्त/स्वीकृत¸ किा वृवि 
अनिुर्त/स्वीकृत¸ र्बर्र् थप अनिुर्त/स्वीकृत/नाि 
पररवतिन/ठाउँसारी 

  
 

 क) आधारभतू तहहरु (संस्थागत)  ५,०००।-  

 ख) िाध्र्र्िक तह (संस्थागत)  १०,०००।-  

 ग) साििुावर्क ववद्यािर्  र्न:शिुक  

२१ व्र्जिगत वववरण र्सफाररस   २००।-  

२२ संरिक र्सफाररस (व्र्जिगत)  २००।-  

२३ संरिक र्सफाररस (संस्थागत)  ५००।-  

२४ कोठा खोल्ने कार्ि/रोहवरिा बस्ने कार्ि   ५००।-  

२५ र्नशलु्क वा स:शलु्क स्वास्थर् उपचार र्सफाररस   २००।-  

२६ घर पाताि प्रिाजणत   २००।-  

२७ कािकाि/िन्िरुीनािा प्रिाजणत   २००।-  

२८ हकवािा वा हकिार प्रिाजणत   ५००।-  

२९ अवववावहत प्रिाजणत   ५००।-  

३० िग्गा रेखाङ्कनको कार्ि  १०००।-  

३१ िग्गा धनीपिुाि हराएको र्सफाररस   २००।-  

३२ पिुाििा घरकार्ि गने र्सफाररस   २००।-  

३३ बैिेजशक प्रर्ोिनका िार्ग कागिात प्रिाजणत   २००।-  

• प्िवटङ्ग र्सफाररस िस्तरु 

र्स.नं. वववरण इकाइि रकि 

१ वडािा िग्गा प्िवटङ्ग र्सफाररस िस्तरु   १०००।- 

२ िग्गा प्िवटङ्ग सेवा शलु्क   प्रर्तरोपनी १०,०००।- 

३ घडेरी खानुि पिाि  प्रर्त घ.र्ि. १०००।- 
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र्स.नं. वववरण इकाइि रकि 

४ घडेरी पनु ुि पिाि  प्रर्त घ.र्ि. ५००।- 

५ 
िग्गा प्िवटङ्ग िेत्रिा  र्बगत बर्ि िेखी घडेरी वकनी बसेकािाई र्सफाररस 
र्िन आउिा  

प्रर्त रोपनी 
५०००।- 

• न्र्ार्ीक िस्तरु 

र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

१ कोट वफ  २००।-  

२ फैसिा नक्कि िस्तरु  २००।-  

३ पनुरावेिन एवं प्रर्तउत्तर पत्र  २००।-  

४ वकाित सम्वन्धी इिाित पत्र सम्बन्धी िस्तरु  ५००।-  

५ न्र्ार् सम्बन्धी अन्र् िस्तरु  २००।-  

६ न्र्ार्ीक प्रवक्रर्ाबाट रकि किि उठाइ दिएिा उठेको रकि 
िध्रे् प्रशासर्नक प्रर्ोिनको िार्ग र्िने शलु्क  ०.२ प्रर्तशत  

 

• "घ" वगिको इिाित पत्र िस्तरु 

र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

१ िताि/नवीकरण  ५०००।-  

२ इिाितपत्र नवीकरण थप िस्तरु  १००००।-  

३ इिाितपत्र प्रर्तर्िपी िस्तरु  २०००।-  

• गैसस र्सफारीस िस्तरु  

र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

१ अन्तरावष्ट्रर् गैसस  ५०००।-  

२ रावष्ट्रर् गैसस  १०००।-  

३ अन्र् गैसस  ५००।-  
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अनसूुची -१५ 
(ऐनको िफा १३ को उपिफा (३) सँग सम्बजन्धत) 

र्बक्री तथा र्नकारी शलु्क िस्तरुको िर 

र्स.नं. रािश्वको िते्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

१ प्राकृर्तक एवं खानीिन्र् वस्तहुरुको ववक्री प्रर्त घनफीटिः 
क) ढंुगा 
ख) र्गिी 
ग) बािवुा 
घ) िाटो 
ङ) काठ िाउरा 
च) िरािरुी 
छ) स्िेट 

  

  
२ आफ्नो र्सिािेत्र भन्िा बावहर र्नकासी हनु े प्राकृर्तक एवं 

खानीिन्र् वस्तकुो र्नकासी प्रर्त घनफीटिः 
क) ढंुगा, र्गिी, बािवुा,  

ख) िाटो 
ग) काठ िाउरा 
घ) िरािरुी 
ङ) स्िेट 

 

 

 
 

 

अनसूुची -१६ 

(ऐनको िफा १५ सँग सम्बजन्धत) 

नक्सा पास तथा नािसारी िस्तरु 

र्स.नं. वववरण इकाइ िररेट 
क नक्सा पास िस्तरु   

१ सजुखिचनुा िोडाई प्रर्तघर प्रर्त घर १५००।- 

२ िाटो िोडाई कच्चीघर प्रर्तघर प्रर्त घर १०००।- 

३ सार्बक बिोजिि भवन तथा घर ििित स्वीकृर्त प्रर्तघर प्रर्त घर १०००।- 

४ अस्थार्ी टहरा प्रर्त बगिवफट साधारण प्रर्त बगिवफट ३।- 
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र्स.नं. वववरण इकाइ िररेट 
५ िाटो िोडाईको पक्की घर प्रर्त बगिवफट प्रर्त बगिवफट ४।- 

६ र्सिेन्ट िोडाईको पक्की घर प्रर्त बगिवफट प्रर्त बगिवफट १०।- 

७ होटि व्र्वसार्¸  पोजल्ट्रफि¸  उद्योर्¸  अस्पताि¸ ववश्व ववद्यािर् र 
सवपङ कम्प्िेक्सको िार्ग प्रर्त बगिवफट 

प्रर्त बगिवफट १८।- 

८ अरर्नको राििागि तथा धरु्िखेि र्सन्धरु्ि बदििवास राििागि िेत्रका 
हकिा प्रर्त बगिवफट रु 

प्रर्त बगिवफट १५।- 

९ कम्पाउण्ड वाि र्सिेन्ट िाडाई प्रर्त बगि वफट प्रर्त बगिवफट ३।- 

१० कम्पाउण्ड वाि िाटो िोडाई प्रर्त बगिवफट २।- 

११ िाटोको िोडाईिे ट्रस्ट िगाई काठ प्रर्ोग गरी बनाईएको घर हरु 
(कच्ची ) व्र्वसावर्क प्रर्ोिनका िार्ग प्रर्त वगि वफट रु. 

प्रर्त बगिवफट ६।- 

ख  नक्सा नािसारी िस्तरु प्रर्त बगिवफट   

१ पाररवाररक प्रर्त बगिवफट ३।- 

२ व्र्वसावर्क प्रर्त बगिवफट ७।- 

३ अन्र्  प्रर्त बगिवफट ५।- 

ग अन्र् घर र्निािणसँग सम्बन्धीत शलु्क तथा र्सफाररस   

१ स्थार्ी संरचना शलु्क प्रर्त घर ५०००।- 

२ घर ब्िक नं र्सफाररस प्रर्त घर ५२५।- 

३ घर र्निािण सरसफाई प्रर्त घर ५०००।- 

४ भवन घर र्निािण गने व्र्जि (ठेकेिार) प्रर्त घर १०००।- 

५ घर नक्शा-पास उिरुी िस्तरु प्रर्त घर ५०००।- 

६ िग्गा प्िार्नङ (प्िवटङ्ग) िस्तरु परुानो भएकािाई प्रर्त रोपनी प्रर्त घर १०¸०००।- 

७ भवन ऐनिे तोकेको  "क"  र "ख"  वगिका भवनहरुको Structure 

ववश्लशेण र छिफि गनुि पने भएकोिे र्सको िार्ग न.पा.िाई ववज्ञ 
परािशििाता आवश्र्क पने िेजखिा र्स्ता घरहरुको अर्तररि शलु्क 
रु. प्रर्त वगि वफट 

प्रर्त वगि वफट 

५।- 

८ स्थानीर् सरकार संचार ऐन २०७४ को िफा ३८ बिोजिि भवन 
र्निािण अवर्ध २ वर्ि हनुछे र िफा ३ बिोजिि २ वर्ििा म्र्ाि थप 
गनि सवकनिेा स्थानीर् सरकार संचार ऐन २०७४ को िफा ३८ 
(३) बिोजििको िस्तरु िाग्ने   

 पवहिेको 
िस्तरको ५ 
प्रर्तशत 
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र्स.नं. वववरण इकाइ िररेट 
९ साववक गाववस हिुाँ बनकेा घरहरुको र्नर्िानसुारको प्रवक्रर्ा परुा 

गरी घर नक्सा अर्भिेखीकरण आएिा नगरपार्िकाको र्नर्र्ित 
िस्तरु र्िइ अर्भिेखीकरण गररनेछ। 

 
र्नर्र्ित शलु्क 

१० भवन र्निािण गनि अनिुर्त पाइि सिर् र्भतै्र (र्नर्िानसुारको म्र्ाि 
थप भएका सिेत) भवन र्निािण सम्पन्न गरी र्निािण सम्पन्न प्रर्तवेिन 
र्िन आएिा 

 
र्निःशलु्क 

११ भवन र्निािण गनि अनिुर्त पाइि सिर् र्भतै्र (र्नर्िानसुारको म्र्ाि 
थप भएको सिेत) भवन र्निािण सम्पन्न भएको तर र्निािण सम्पन्न 
प्रिाण पत्र नर्िएको हकिा प्राववर्धकबाट स्थिगत र्नरीिण गराइि 
उि भवन नक्सा बिोजिि नै र्निािण अनिुर्त पाएको सिर्िा र्निािण 
सम्पन्न भएको रहेछ भने र्निािण सम्पन्न प्रिाण पत्र िस्तरु 

 

५०००।- 

१२ भवन र्निािण गनि अनिुर्त पाइि सिर् र्भतै्र (र्नर्िानसुारको म्र्ाि 
थप भएका सिेत) भवन र्निािण सम्पन्न नभइ आरं्सक िात्र र्निािण 
भएका घरको हकिा हाि तल्िा थप गिाि तल्िा थपको प्रकृर्ा 
अपनाउन ु पने र्सरी प्रकृर्ा अपनाउिा भवन सम्बन्धी िापिण्ड र 
आचार संवहता अनसुार अनिुर्त दिइ हािको र्नर्र्ित िस्तरु िाग्न े

 

र्नर्र्ित िस्तरु 

 

 
अनसूुची -१७ 

(ऐनको िफा १६ सँग सम्बजन्धत) 

सरसफाई सेवा शलु्क 

र्स.नं. वववरण इकाइि िर रेट (रु.) 

क पसि बाहेक कोठा भाडािा प्रर्ोग भएको घर    
१ पसि बाहेक कोठा भाडािा प्रर्ोग भएको पदक्क घर   िार्सक १५०।- 

२ पदक्क घर िार्सक  िार्सक १००।- 

३ पसि बाहेक कोठा भाडािा प्रर्ोग भएको कच्ची घर  िार्सक ८०।- 

४ कच्ची घर  िार्सक ५०।- 

ख होटि÷ररसोटि   
१ र्तन ताराभन्िा िार्थका होटि िार्सक १०¸०००।- 

२ क वगिको िार्ग  िार्सक ७०००।- 

३ ख वगिको िार्ग  िार्सक ५०००।- 
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र्स.नं. वववरण इकाइि िर रेट (रु.) 

४ ग वगिको िार्ग  िार्सक ३०००।- 

५ रेषु्टरेण्ट/गेष्टहाउस/खािा घरका िार्ग  िार्सक ५००।- 

६ जचर्ापसि/ििपान गहृका िार्ग  िार्सक १००।- 

ग पाटी प्र्ािेस/पाटी भेन्रू्/बेङक्वेट/तार्िि केन्द्र  िार्सक  
१ पाटी प्र्ािेस/पाटी भेन्रू्/बेङक्वेटका िार्ग  िार्सक ५००।- 

२ तार्िि केन्द्र िार्सक ७००।- 

३ िनोरञ्जन पाकि /वपकर्नक स्पट  िार्सक १०००।- 

घ तरकारी तथा फिफुि पसि  िार्सक  
१ थोक तथा फिफुिका िार्ग िार्सक ५००।- 

२ खदु्रा र्बके्रताका िार्ग  िार्सक ३००।- 

ङ अस्पताि तथा नर्सिङ्ग होि  िार्सक  
१ अस्पतािको िार्ग  प्रर्त वट्रप रु १०००।- 

२ नर्सिङ्ग होिका िार्ग  िार्सक १००००।- 

च  सरकारी/गैर-सरकारी कार्ाििर्/जशिण संस्थाहरु  िार्सक  
१ सरकारी कार्ाििर्हरु   िार्सक ५००।- 

२ जशिण संस्था/गैर सरकारी कार्ाििर्हरु  िार्सक ७००।- 

३ र्बश्वर्बद्यािर्हरु िार्सक १५०००।- 

छ पसि/कवाडी/ग्र्ारेि/उद्योग  िार्सक  
१ कवाडी पसि  िार्सक १०००।- 

२ ग्र्ारेि  िार्सक ३०००।- 

३ घरेि ुउद्योग  िार्सक २००।- 

४ पोल्ट्री फिि िार्सक ३०००।- 

५ पोल्ट्री ह्याचरी फिि  िार्सक ५०००।- 

ि ििकि सर्भिस (अनकि सर्भिस) िार्सक प्रर्त १०० र्िटर  

१ प्रर्त १०० र्िटर  िरुीको (फोहोर िैिाको उठाउन ेस्थान िेजख 
फोहोर व्र्वस्थापन गने ठाउँ सम्ि) 

 
१००।- 

ववगत आ. व. िा घरसारिा दिएको छुट खारेि गररएकोछ ।  
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अनसूुची -१८ 

(ऐनको िफा १७ सँग सम्बजन्धत) 

िण्डिरीवाना सम्बन्धी ब्र्वस्था 
र्स.नं. वववरण इकाइ िस्तरुिा 

१ अनिुर्त नर्िई िग्गा प्िवटड्ग गरर अनिुर्त िाग गनि आएिा शत प्रर्तशत 
िररवाना िाग्नेछ | 

 १० प्रर्तशत 

२ 
न.पा.िा र्तनुिपने कर चाि ु आ.व.िा नबझुाएिा िािपोत, सम्पत्ती कर  
बाहेकिा वावर्िक 

 १०% 

३ सम्पजत्त कर प्रत्रे्क वर्ि नबझुाएकाको िररवाना वावर्िक  २०% 

४ 

भवन र्निािण सम्बन्धी िापिण्ड र संवहता पािना भएको तर नक्सा पास 
नगरी र्ड.पी.सी./घर र्निािण/नक्सा हेरफेर गरी र्निािण गरेका घरको र्स 
नगरपार्िकािा नक्सा पास गनि आएिा प्राववर्धकबाट स्थिगत र्नरीिण र 
िाँचबझु गरी तथा साँध सँर्धर्ार सिेत बझुी भवन र्निािण सम्बन्धी िापिण्ड 
र संवहता पािना भएको रहेछ भने स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को 
िफा ४२ घ बिोजििको िस्तरु र्िइि नक्सा पास गनि सवकनेछ। 

 स्थानीर् सरकार 
संचािन ऐन 
२०७४ को 
िफा ४२ घ 
बिोजििको 
िस्तरु 

५ तोकेको स्थान बाहेक अन्र्त्र सडक पेटी, परुाताजत्वक सम्पिा स्थििा सवारी 
साधन पावकि ङ गरेिा 

  

क पवहिो पटक  ५००।- 

ख िोस्रो पटक  ५०००।- 

ग तेस्रो पटक  १००००।- 

घ चौथो पटक  १५०००।- 

ङ पाँचौ पटकिा सवारी साधन र्नर्न्त्रणिा र्िई सरुिा र्नकार्िा जिम्िा िगाईन े
तथा र्बगो 

 १५०००।- 

6 व्र्वसार्िूिक सािान सडक पेटीिा राखेिा    

क पवहिो पटक  ५००।- 

ख िोस्रो पटक  ५०००।- 

ग तेस्रो पटक  १००००।- 

घ चौथो पटक  १५०००।- 

ङ पाँचौ पटकिा सािान िफत गररने तथा र्बगो  १५०००।- 

7 होर्डङ बोडि, फ्िेक्स बोडि, साईनबोटि सडक पेटीिा राखेिा    

क पवहिो पटक  ५००।- 
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र्स.नं. वववरण इकाइ िस्तरुिा 

ख िोस्रो पटक  ५०००।- 

ग तेस्रो पटक  १००००।- 

घ चौथो पटक  १५०००।- 

ङ पाँचौ पटकिा सािान िफत गररने र र्बगो  १५०००।- 

8 र्निािण सािाग्री हटाएको    

क पवहिो पटक  ५००।- 

ख िोस्रो पटक  १००००।- 

ग तेस्रो पटक  १५०००।- 

घ चौथो पटकिा नपा बाट प्रिान गररने सेवा सवुवधा रोक्का गररने सवहत र्बगो  १५०००।- 

9 सावििर्नक सम्पजत्त िर्त    

क पवहिो पटक  ५०००।- 

ख िोस्रो पटक  १००००।- 

ग तेस्रो पटक  १५०००।- 

घ चौथो पटकिा नपा बाट प्रिान गररने सेवा सवुवधा रोक्का गररने सवहत र्बगो  १५०००।- 

10 
सडक सीिा र सावििर्नक िग्गा अर्तक्रिण गरी घर/टहरा/पखािि/घेराबार 
र अन्र् संरचना र्निािण गने 

 
  

क पवहिो पटक  ५००।- 

ख िोस्रो पटक  ५०००।- 

ग तेस्रो पटक  १००००।- 

घ चौथो पटक  १५०००।- 

ङ पाँचौ पटकिा न.पा. बाट प्रिान गररने सेवा सवुवधाबाट रोक्का गररने साथै र्बगो  १५०००।- 

११ 
तोवकएको ढि प्रशोधन केन्द्रिा िडान भएको  शौचािर्को ढि बाहेक अन्र्  
शौचािर्को रछ्यान (फोहोर) सावििर्नक स्थानिा खलु्िा छोडेको 

 
  

क पवहिो पटक  ५००।- 

ख िोस्रो पटक  ५०००।- 

ग तेस्रो पटक  १००००।- 

घ चौधो पटक  १५०००।- 

ङ पाँचौ पटकिा न.पा. बाट प्रिान गररने सेवा सवुवधाबाट रोक्का गररने साथै र्बगो  १५०००।- 
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र्स.नं. वववरण इकाइ िस्तरुिा 

१२ घर र्निािण गिाि नगरपार्िकािे र्नर्ेध गरेको सावििर्नक र्निािण सािाग्री 
थपुारेिा प्रर्त दिन  

प्रर्त दिन ५०।- 

 

अनसूुची -१९ 
(ऐनको िफा १८ को उपिफा (१) सँग सम्बजन्धत) 

कर छुट सम्बन्धी ब्र्वस्था 

र्स.नं. वववरण 
छुट दिइन ेिते्र िाग्न ेशलु्क तथा 

िस्तरुिा 

१ धरु्िखेि नगरपार्िका र्भत्र रहेका पर्िटकीर्स्तरका होटििा 
आफ्नो होटिबाट र्नस्कने फोहर पानीिाइि प्रशोधन गरी ढि 
र्नकासको प्रवन्ध गरेिा 

व्र्वसार् करिा १० प्रर्तशत  

२ धरु्िखेि नगरपार्िका र्भत्र रहेका पर्िटकीर् स्तरका होटििा 
िम्िा िििरु िध्रे् ५० प्रर्तशत स्थानीर्िाइि रोिगारी दिएिा थप 

व्र्वसार् करिा १५ प्रर्तशत  

३ नगरपार्िकाका र्बस्ताररत वडाहरुिा नक्सा अर्भिेखीकरण गिाि 
गैह्र नाफाििुक तथा साििुावर्क संस्थाहरुको भवनिाई  

नक्सा पास िस्तरुिा ५० प्रर्तशत  

४ आ.व. को पौर् िसान्तसम्ि सम्पजत्त कर र्तने करिाताहरुिाई  सम्पत्ती करिा १० प्रर्तशत  

५ चाि ुआ.व.को आजश्वन िसान्तसम्ि एकिषु्ट व्र्वसार् कर बझुाउन े
व्र्वसार्ीिाई 

व्र्वसार् करिा १० प्रर्तशत 

6 अण्डरग्राउण्ड पावकि ङ्ग सवहत घर र्निाण गिाि नक्सा पास िस्तरुिा  नक्सा पास िस्तरुिा १० प्रर्तशत 

7 १० िना भन्िा धेरै रोिगारी सिृना गने उद्योग तथा वाजणज्र् 
िेत्रिे त्र्सको ५०% स्थानीर् वार्सन्िािाई रोिगारी दिएिा 
व्र्वसार् करिा थप छुट 

ब्र्वसार् करिा 

१५ प्रर्तशत 

8 धरु्िखेि नगरपार्िकाका Core Area  िा परुाना घर भत्काइ वा 
भजत्कएको स्थानिा परुाताजत्वत स्वरुपिा नै (परुानो शैिी झल्कीन े
गरी) भवन र्निािण गनि नक्सा पेश गरी सोही अनरुुप र्निािण 
सम्पन्न गरेिा नक्सा पास िस्तरुको ५०% रकि वफताि गररनेछ  

नक्सा पास िस्तरुिा 

५० प्रर्तशत 
 


