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१४ �यवसाय नामसारी श�ुक �. ५००|००

१५ क अ�य िसफा�रस २००।००
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_ धारा, िबजलुी जडान िसफा�रस ५००।००
_ धारा, िबजलुी नामसारी िसफा�रस २००।००
_ घर, �लक नं िसफारीस ५००।००

_ घर �लक नं नामसारी िसफा�रस २५०।००

_ तीनप�ुते फोटो टाँस िसफा�रस २००।००

_ अ�य काया�लयबाट आउने सज�िमन २५०।००

_ अपतुाली िसफा�रस �ितरोपनी ५००।००

_ असहाय अपाङ्गको  िसफारीसको लािग

१६

क

_ ४ आना स�म � ६००।००

_ ४-८ आना स�म  � ७००।००

_ ८ आना-१ रोपनीस�म �  ८००।००

_ १ रोपनीमािथ �ितरोपनी � १०००।००

ख

_ ४ आना स�म - � ५००।००

_ ४-८ आना स�म - �. ६००।००

_ ८ आना-१ रोपनीस�म - �. ७००।००

_ १ रोपनीमािथ �ितरोपनी �.  ८००।००

ग

_ ४ आना स�म - �.  ४००।००

_ ४-८ आना स�म - � ५००।००

धिुलखले नगरपािलका काया�लय

धिुलखले, का�े

आ.व.२०७४/०७५ को  कर द�तुर सेवा शु�क महसुलको दररेट

घरज�गा नामसारी

चार िक�ला �मािणत �ित �ितरोपनी

गरज�गा दता�

राि��य राजमाग� अरिनको राजमाग�, िस�धुली बिद�वास राजमाग� र प�क� िपच मोटर बाटो जोिडएका ज�गाह�

क�ची सडकले छोएका ज�गाह�

गोरेटो बाटो
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_ ८ आना-१ रोपनीस�म - �.  ६००।००

_ १ रोपनीमािथ �ितरोपनी � ७००।००

घ

_ ४ आनास�म  - �. २५०।००

_ ४-८ आनास�म- � ३५०।००

_ ८ दिेख १ रोपनी स�म - �  ५००।००

_ १ रोपनी-६ रोपनीस�म �. १०००।००

_ ६ रोपनी-१० रोपनीस�म �. १८००।००

_ १० रोपनी-१५ रोपनीस�म � २५००।००

_ १५ रोपनी मािथ �ितरोपनी �. १००।००

१७

क दईु आनास�मको लािग �ितिक�ा � ४००।००

ख चार आनास�मको लािग �ितिक�ा � ६००।००

ग आठ आनास�मको लािग �ितिक�ा � १२००।००

घ एक रोपनी स�मको लािग �ितिक�ा � २४००।००

ङ एक रोपनी दिेख तीन रोपनी स�म ३०००।००

च तीन रोपनी  दिेख छ रोपनीस�मको लािग �ितिक�ा � ५०००।००

छ पाँच रोपनीदिेख १० रोपनीस�मको लािग �ितिक�ा � ७०००।००

ज दश रोपनीभ�दा मािथको लािग �ितिक�ा � १००००।००

१८

क दईु आनास�मको लािग �ितिक�ा � २ ५०।००

ख चार आनास�मको लािग �ितिक�ा � ४५०।००

ग आठ आनास�मको लािग �ितिक�ा � ८००।००

घ एक रोपनी स�मको लािग �ितिक�ा � १६००।००

ङ एक रोपनी दिेख तीन रोपनी स�म २०००।००

च तीन रोपनीदिेख पाँच रोपनीस�मको लािग �ितिक�ा � ३०००।००

छ पाँच रोपनीदिेख १० रोपनीस�मको लािग �ितिक�ा � ५०००।००

ज दश रोपनीभ�दा मािथको लािग �ितिक�ा � ७०००।००

१९

क चार आनास�मको लािग �ितिक�ा � ३००।००

ख आठ आनास�मको लािग �ितिक�ा � ६००।००

ग एक रोपनी स�मको लािग �ितिक�ा � ८००।००

घ एक रोपनी दिेख तीन रोपनी स�म १४००।००

ङ तीन रोपनी दिेख ५ रोपनीस�म �ितिक�ा � २०००।००

च पाच रोपनी दखेी १० रोपनी स�म �ितिक�ा �. ३५००|००

छ १० रोपनी दिेख मािथका लािग �ित िक�ा �. ३०००|००

२०

क चार आनास�मको लािग �ितिक�ा � २५०।००

ख आठ आनास�मको लािग �ितिक�ा �. ४००|००

ग एक रोपनी स�मको लािग  �ितिक�ा � ५००।००

घ एक रोपनी दिेख तीन रोपनी स�म �ितिक�ा � ८००।००

ङ तीन रोपनीदिेख  ५ रोपनीस�म  �ितिक�ा �. १०००।००

५ रोपनी दिेख १० रोपनीस�म �ित िक�ा �. १५००|००

घरबाटो �मािणत द�तुर (घर बाटो िसफा�रस)

अंश �योजनका लािग तपिशलमा ला�ने द�तुरको पचास ��ितशत मा� िलने

अरिनको लोकमाग�ले छोएका ज�गाह�

प�क� मोटरबाटोसँग जोिडएका ज�गाह�

क�ची मोटरबाटोसँग जोिडएका ज�गाह�

गोरेटो, घोडेटो बाटोसँग जोिडएका ज�गाह�

बाटोले नछोएका ज�गाह�
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च १० रोपनीभ�दा मािथ �ितिक�ा �. १५००|००

२२ आ�दानीको ०.२ �ितशत

क िनवेदन फारम

ख नाता �मािणत िनवेदन फारम ५०।००

ग नाग�रकता िसफा�रस ४०।००

घ न�शापास फारम १०००।००

ङ �माणप� २००।००

च अिंगकृत नाग�रकता िसफा�रस २०००।००

२३

क सिुख�चनुा जोडाई �ितघर १५००।००

ख माटो जोडाई क�चीघर �ितघर १०००।००

ग सािबक बमोिजम भवन तथा घर  मम�त  �वीकृित �ितघर १०००।००

घ  अ�थायी टहरा �ित बग�िफट. साधारण ३।००

ङ  अ�थायी टहरा उ�ोग होटल आिद �ित बग�िफट. ५।००

च माटो जोडाईको प�क� घर �ित बग�िफट. ४।००

छ िसमे�ट जोडाईको प�क� घर भूँई त�ला �ित बग�िफट. ८।००

ज िसमे�ट जोडाईको प�क� घर पिहलो त�ला दिेख मािथ �ित बग�िफट. १०।००

झ होटल �यवसाय र सिपङ क��ले�सको लािग �ित बग�िफट. १५।००

ट िस. नं २६ क, ख, ग का घरह� िनमा�ण काय� सके पिछ न�शापास गदा� थप 
द�तरु स�ु ला�ने द�तरुमा ५०.००%

ठ क�पाउ�ड िसमे�ट जाडाई �ित बग� िफट ३।००

ड क�पाउ�ड माटो जोडाई २।००

ढ न.पा. ह�न ुअगाबै िनमा�ण भएको घरमा त�ला थप गदा� पिहले िनमा�ण भए जित 
घरको हकमा �मािणत द�तरु �ित बग�िफट.न�सा पास गदा�को द�तरुको ५० �ितशत

२४ ण

_ पा�रवा�रक ३।००

_ �यवसाियक ७।००

_ अ�य ५।००

माटोको जोडाईले ��ट लगाई काठ �योग गरी बनईएको घर ह� (क�ची ) 
�यवसाियक �योजनका लािग �ित वग� िफट �.

६।००

त

अरिनको राजमाग� तथा धिुलखले िस�धिुल बिद�वास राजमाग�को  १०० िमटर 
दायाँ बायाँको �े�का हकमा भईुतँलाकोको �ित बग�िफट � १०।००

थ

अरिनको राजमाग� तथा धिुलखले िस�धिुल बिद�वास राजमाग�को १०० िमटर 
दायाँ बायाँको �े�का हकमा मािथ�ला तलाह�मा �ित बग�िफट � १२।००

द

अरिनको राजमाग� तथा धिुलखले िस�धिुल बिद�वास राजमाग� बाहके अ�य 
शहरी �े�ह�मा भईुतँलाकोको लािग �ित बग�िफट � ८।००

वािष�क आ�दानी �मािणत द�तुर

फम� िव��

न�सा नामसारी द�तुर �ित बग�िफट

बाटो नभएका ज�गाह�

न�सा पास द�तुर
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ध

अरिनको राजमाग� तथा धिुलखले िस�धिुल बिद�वास राजमाग� बाहके अ�य 
शहरी �े�ह�मा मािथ�ला तलाह�का लािग �ित बग�िफट � ९।००

न�सा पास धरौटी  �ित ��यार फुट ५।००

न घर िनमा�ण सरसफाई ५०००।००

प भवन घर िनमा�ण गन� �यि� (ठेकेदार) १०००।००

फ नयाँ ज�गा �लिटंग �ितरोपनी १००००।००

ब ज�गा �लािनङ (�लिटङ)द�तरु परुानो भएकालाई �ित रोपनी ५०००।००

भ
न�सा पास नगरी िड. पी.सी. गरेमा वा तला थप गरेमा नगर�मखुको िनण�य 
अनसुार �. ५००० दिेख मािथ ज�रवाना ला�ने छ । �वीकृत न�शाभ�दा 
डी.पी.सीको थपघट गरेमा लागेको द�तरुको ५० �ितशत ज�रवाना ला�ने छ । 
अ�थायी टहरा तथा क�ची घरिनमा�ण गरेमा नगर�मखुको िनण�य अनसुार �. 
१००० दिेख मािथ ज�रवाना ला�ने छ ।

म घर न�शा-पास उजरुी द�तरु १५००।००

य रकम कलम उठाए बापत श�ुक �ित हजार ०.२०%

र घर बहाल कर २.००%

ल न.पा.�े� िभ�का साव�जिनक �थल, ऐलानी ज�गा वा बाटोको छेउमा अ�थायी 
�यवसाय गन� िदएबापत िनमा�ण िबटौरी कर २०।००

क जिेटङ मेिशन (नगरपािलका �े�िभ�) �ित ि�प (स�शन मेिशन) ६०००।००

ख जिेटङ मेिशन (नगरपािलका �े�बािहर) �ित ि�प (पनौती र बनेपा) (स�शन 
मेिशन) ९०००।००

ग ट्याङ्कर (नगरपािलका �े�िभ�) �ित ि�प ४०००।००

घ ट्याङ्कर (नगरपािलका �े�बािहर) �ित ि�प (पनौती र बनेपा) ७०००।००

ङ जिेटङ मेिशन नगरपािलका �े�बािहर पाँचखाल न.पा.मा अरिनको लोकमाग� 
सडकको दायाँ बायाँ १०० िमटर िभ�स�म (स�शन मेिशन) १२०००।००

च वनेपा-िस�धिुल-बद�वास भकु�डे स��को लािग म�ुय सडकको दाया वाया 
१०० िमटर िभ� १५०००।००

छ �याक-ह� लोडर भाडा �ितघ�टा १२००।००

ज �याक-ह� लोडरलाई ि�ज �ितिदन १०००।००

झ �याक-ह� लोडरलाई तेल �ितघ�टा १० िलटर

क �थानय राजनीितक पाट� नगर किमिट, �थानीय �लबह�, सरकारी काया�लय / 
नेपाल सरकारको �वािम�वमा रहकेा �कुलह�को लािग ठूलोहल १५००।००

ख �थानीय राजनीितक पाट� नगर किमिट, �थानीय �लबह�, सरकारी काया�लय / 
नेपाल सरकारको �वािम�वमा रहकेा �कुलह�को लािग सानोहल १०००।००

ग अ�य सघं स�ंथाह�मा ठूलोहल ४०००।००

घ अ�य सघं स�ंथाह�मा सानो हल २०००।००

ङ नगरपािलका काया�लय प�रसर चौर भाडा �ित िदन २५००।००
२५ �यवसाय कर

क चरुोट र�सी समेतका ख�ुा पसलह�मा वािष�क १५००।००

ख चरुोट र�सी समेतका थोक पसलह�मा वािष�क २५००।००

ग �वेलरी पसल २०००।००

न.पा. सभाक� �योग

भाडा द�तुर

�यापा�रक ब�तु
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िस.
नं

�.स
.

िववरण आ.व. २०७४/०७५ को  दर रेट

घ िभिडयो �यासटे पसल(रेकड�र तथा �लेयर) १०००।००

ङ िनमा�ण सामा�ी िब�ेता १५००।००

च क��यटुर, िब�तुीय सामान, �यामरा टेिलिभन  मम�त, काप�ट पसल आिदमा
१५००।००

छ रिडयो, मोवाईल  मम�त तथा िबि� १०००।००

ज प�ेोिलयम पदाथ� थोक(प�ेोलप�प) ३०००।००

झ प�ेोिलयम पदाथ� ख�ुा ५००।००

ञ दिैनक खा� सामा�ी ख�ुा पसल ५००।००

ट कपडा तथा रेिडमेट १०००।००

ठ सिुत कपडा थोक िब�ेता १५००।००

ड दिैनक खा� सामा�ी थोक िब�ेता १२००।००

ढ �नकुर खले २५००।००

ण पलु हाउस २०००।००

त ए�ोभट पसल ख�ुा १०००।००

थ औषधी पसल ख�ुा १०००।००

द औषधी थोक िब�ता १२००।००

ध फुल / िव�वा िब�ेता ६००।००

न खोटो �यवसायी ५००।००

य िससा �लाईउड िब�ेता १०००।००

र भाँडाकुडा िब�ेता १०००।००

ल ि�टल, काठ फिन�चर तथा फिन�िशङ  िब�ेता १५००।००

व खलेौना, उपहार, िग�ट िब�ेता ५००।००

स सवारी साधन िब�ेता ५०००।००

ष केबलु नेटविक� ङ (�ाहकह� स�मको आधारमा ) ५०००।००

श �ाभल एज�ेसी २०००।००

ह िजम स�ेटर १०००।००

� हवेी ई�वे�मे�ट वक� शप वस, �क समेत १५००|००

� �ाई ि�लनस� ५००|००

� �यास िसिल�डर िडलर तथा िडपो १०००|००

कक अटो मेकािन�स तथा ईि�जिनय�रङ बस �्या�टरह� १०००|००

कख लेथ स�ेशन वक� शप १०००|००

कग टायर �रसोिलङ १०००|००

कघ िसमे�ट �लक, �रङ र टायल उ�ोग १०००|००

कङ इ�ा, बालवुा, रोडा िब�� के�� ३०००|००

कच पानी �शोधन के�� १००००|००

२६ िवशेष� परामश� तथा अ�य �यावसायीक पोशामा

क �वीकृत िचिक�सक १५००।००
ख किवराज ५००।००

ग ईि�जिनयर /काउि�सलमा दता� भएको  ईि�जिनयरलाई पटके द�तरु १५००।००

घ काननु �यवसायी १०००।००
ङ लेखाप�र�क ५००।००

च द�त िचिक�सक १५००।००
छ अनसु�धानकता� तथा परामश�दाता १०००।००

ज ओभरिसयर १०००।००

झ बीमा एज�ेट १०००।००
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िस.
नं

�.स
.

िववरण आ.व. २०७४/०७५ को  दर रेट

ञ सभ�यर ५००।००

ट अनबुादक ५००।००

ठ पश ुिचिक�सक १०००।००
ड शयेर दलाल २०००।००
ढ सडकता� १०००।००

िनमा�ण �यवसाय

न.पा. �े�िभ� ठेगाना भएका तथा अ�य ठेकेदारह�मा २५००।००

२७ उ�पादनमुलक उ�ोग

क �लाि�क पोिलमश� उ�ोग २५००।००

ख होिजयारी उ�ोग २०००।००

ग अ�य उ�पादनमलुक उ�ोग २५००।००

२८ उजा�मुलक उ�ोग

क गोबर�याँस उ�ोग २०००।००

ख सोलार २०००।००

ग अ�य उ�ोगमा २०००।००
कृिष तथा अ�य उ�ोग

क फिन�चर उ�ोग २५००।००

ख कुटानी, िपसानी, पलेानी,  िमल एउटा मेिशन १५००।००

�ित थप एक मेिशनमा ५००।००

क सरकारका खिनज उ�ोग (रोडा ढुँगा समेत) ४०००।००

ख अ�य ख�ुला उ�ोग तथा कलकारखाना (�. ५० लाखभ�दा मािथ) १००००।००

सवेा स�चार

क टेिलफोन, �या�स, ईमेल, ई�टन�ट आिद ५००।००

ख एस.टी.िड आई.एस.िट.िड ५००।००

ग फोटोकपी ५००।००

घ कु�रयर सवेा ५००।००

ङ अ�य ५००।००

२९ िब�ीय सवेा

३० क आिथ�क कारोबार गन� बािण�य बैङ्कह�मा १००००।००

३१ ख सहकारी सं�था ब�िकङ कारोबार गन� १५००।००

३२ ग िब�ीय क�पनी मु�य काया�लय ७५००।००

३३ घ शाखा काया�लय, अ�य �थानमा काया�लय रही कारोबर गन� िवि�य स�ंथाह�
५०००।००

३४ �वा��य सेवा

क गैर सरकारी अ�पताल १००००।००

ख निस�ङ होम १००००।००

ग ि�लिनक तथा �याब १५००।००

३५ िश�ा सेवा

क नीिज �े�का �कुल १०००।००

ख िनिज �े�का �या�पस १५००।००

ग तािलम तथा अनुस�धान के�� १५००।००

घ टाईिपङ क��युटर तथा भाषा �िश�ण १५००।००

ङ अ�तराि��य गै.स.सं ५०००।००

च राि��य गैर सरकारी सं�था
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िस.
नं

�.स
.

िववरण आ.व. २०७४/०७५ को  दर रेट

क) रा�� �तरीय १०००।००

ख) िज�ला �तरीय ७००।००

ग) नगर �तरीय ५००।००

 मम�त स�भार सवेा

क मोटर मोटरसाइकल वक� शप १०००।००

ख रिडयो, िट.भी., घडी,�ेसर कुकर, िहटर, टेिलफोन सटे, िब�तु सामा�ी  मम�त
७००।००

३६ अ�य सेवा

क िव�ापन सेवा (होिडङ बोड�) �ित बग�िफट २५।००

ख साइन बोड� �ित बग�िफट ४।००

ग �युटी पाल�र र �ाई ि�लनस� ५००।००

घ मासु िब�ेता ५००।००

ङ साइनबोड� बनाउने आट� पसल ५००।००

च िसलाई

१ साधारण (दईु िसट स�म) ३६०।००

२ टेल�रङ (दईु िसटभ�दा बढी) ५००।००

३ कपडा समेत राखी (चार सीट भ�दा बढी) १०००।००

छ केश सङ्ृगार (सलैनु)

१ दईु सीट स�म ५००।००

२ पाँच िसट स�म ७००।००

३ पाँच सीट भ�दा मािथ १५००।००

अ�य �यवसाय

अ�य �यवसायको ह�मा �यवसायको �कृित हरेी � ५०० दिेख ७००० स�म 
िलने . ५००।००-७०००।००

३७

क छापाखाना १०००।००

ख फोटो�ाफ� ७००।००

ग अ�य ५००।००

िनमा�ण उ�ोग २५००।००

३८

क "क" वग� होटल तथा �रसोट� लािग १००००।००

ख "ख" वग� होटल तथा �रसोट� लािग ७०००।००

ग "ग" वग� होटल तथा �रसोट� लािग ५०००।००

घ रे��रे�ट १५००।००

ङ फा�टफुड भा�छाघर १५००।००

च लज मा� भएकोमा १५००।००

छ भोजनालय ७००।००

ज िमठाई पसल ७००।००

झ िचया चमेना पसल ५००।००

ञ पाटी �यालेश, पाटी भेन,ु पाटी बैङ्�वेट २०००|००

ट रे��रे�ट सिहतको तािलम के�� २०००|००
३९

क बस �क, लरी १०००।००

ख भाडाका कार, जीपह�मा ३००।००

सेवा उ�ोग

पय�टन उ�ोग

सवारी कर (वािष�क)
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िस.
नं

�.स
.

िववरण आ.व. २०७४/०७५ को  दर रेट

ग भाडाका टे�पोह�मा २००।००

घ भाडाका िमिनबस, िमिन �कह�मा ७००।००

ङ िनिज कार, टे�पो, जीपह�मा २००।००

च मोटरसाईकल, �कुटर आिदमा ५०।००

छ ठेलागाडा, �र�सा आिदमा २५।००

ज िनिज िमिन बस, िमिन �कह�मा ३००।००

झ न.पा. �े�िभ�का ठेलागाडा, �र�साको दता� गरी न�बर िदए बापत ५०।००

४०

क मोटरसाईकल, �कुटर, ट्या�पो, ठेलागाढा, �र�सा आिदमा पटके १०।००

ख कार, जीप, �्या�टर आिदको पटके २०।००

ग िमिनबस, लरी आिदको पटके ३०।००

घ हिेलक�टर �या�ड गरेको पटके ५०००।००

नोट: सरकारी कामका श�ुक निलने भनी तोिकएका सघं स�था ह�का हकमा 
उ�लेिखत श�ुक िलईने छैन / न.पा.बाट पवु�वत �पमा भएका पािक� ङ श�ुक 
स�ब�धी सहमितह� यथावत कायम रहनेछन ्.

४१

क मोटरसाईकल, �कुटर, ट्या�पो, ठेलागाढा, �र�सा आिदमा पटके १०।००

ख कार, जीप,हलकुा सवारी साधन ३०।००

ग िमिनबस, माई�ोबस ४०।००

घ �क बस ५०।००

४२

क २५ जनाका लािग १५०।००

ख २६ दिेख ५० जनास�म ३००।००

ग ५१ दिेख १०० जनास�म ६००।००

घ १०१ दिेख १५० जनास�म १०००|००

ङ १५१ दिेख मािथ १५००|००

४३ �वेश शु�क िन�न दरमा उठाउनु पन� छ 

क सवारीसाधन  िभ� रहकेा वा पदैल िहड्ने �ित�यि� पटके १०।००

ख सवारीसाधन  िभ� रहकेा वा पदैल िहड्ने िब�ाथ�  �ित�यि� पटके ५।००

ग िबदशेी �यि� �ित�यि� १००।००

घ साक�  रा�� �ित�यि� ५०।००

४४ �याि�ङ्ग सेवा िदईए बापत ला�ने शु�क

क २५ जना स�मको लािग ३५०।००

ख २६ दिेख ५० जनास�म ५००।००

ग ५१ दिेख १०० जनास�म ७००।००

घ १०१ दिेख २०० जनास�म १२००।००
ङ २०१  दिेख मािथ १५००।००

४५

क २५ जनाका लािग ५०।००

ख २६ दिेख ५० जनास�म १००।००

ग ५१ दिेख १०० जनास�म १५०।००

घ १०१ दिेख १५० जनास�म २००|००

अ. नगरपािलका �े� िभ� पािक� ङ गन�का लािग तोिकएका �थानह�मा 
िन�नानुसार शु�क िलने

पािक� ङ शु�क

बनभोज खुला �थान �े�

सरसफाई शु�क

आ. धुिलखेल मनोर�जन पाक�  तथा हजार िसंढी �े�मा िन�नानुसार शु�क ला�नेछ ।

पािक� ङ शु�क
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िस.
नं

�.स
.

िववरण आ.व. २०७४/०७५ को  दर रेट

ङ १५१ दिेख मािथ ५००|००

४६

न.पा.का �वािम�वमा रहेका शौचालयह� �योग गरेबापत

क िदशा १०।००

ख िपसाब ५।००

ग �नान ५०।००

घ गाडी सरसफाई �ित गाडी १५०|००

४७

_ �यवसाियक �योजनमा �योग भएको �ित प�क� घर मािसक �. २००|००

_ �यवसाियक �योजनमा �योग भएको �ितक�ची घर मािसक �. १००|००

_ घरायसी �योजनमा �योग भएको �ित क�ची घर मािसक �. ५०|००

_ घरायसी �योजनमा �योग भएको �ित प�क� घर मािसक �. १५०|००

क होटल

_ क बग�का लािग ७०००।००

_ ख बग�का लािग ५०००।००

_ ग बग�का लािग ३०००।००

_  रे�रे�ट /गे�टहाउसय/खाजाघर ५००।००

_ िचया पशल/जलपान गहृ ३००|००

पसल तथा उ�ोग  मािसक �. २००|००

_ पाटी �यालेश, पाटी भेन,ु पाटी बैङ्�वेट ८००|००

_ तािलम के�� १०००|००

ग अ�पताल तथा निस�ङहोम १५०००।००

घ िश�णसं�था

– िव� िवधालय १५०००।००

– �या�पस/मा.िव र उ.मा.िव./अ�य िनजी िवधालयह�को लािग ५००।००

ङ सरकारी तथा गैरसरकारी काया�लयह� ५००।००

४८

न.पा. �े� िभ� २५००।००

क हजार िसढी तथा टँुिढखले �े�िभ� �वदशेी चलिच� छायाँकन गरेको �ित िदन
१५००।००

ग �य-ुटावर �े�मा  �वदशेी चलिच� छायाँकन गरेको �ित िदन १५००।००

क जडानमा वडा�यवसाय राखी न.पा. �े�िभ� प�रचय पाटी राखी िव�ापन गरेको 
ह�मा �ित बग�िफट. २५।००

ख जनुसकैु �थानमा �यवसाय राखी न.पा. �े�िभ� �यानर कपडा तथा अ�य  
अ�थायी स�मको �योग गरी िव�ापन गरेको ह�मा २ िम. ल�बाईस�मको लािग 
�ितगोटा

२५।००

ग जनुसकैु �थानमा �यवसाय राखी न.पा. �े�िभ� �यानर कपडा तथा अ�य  
अ�थायी स�मको �योग गरी िव�ापन गरेको ह�मा २ िम. ल�बाईभ�दा बढीको 
लािग �ितगोडा

५०।००

गैर नेपाली नाग�रकले न.पा.�े� िभ� िविभ�न �यवसाय गरेमा नेपाली 
नाग�रकलाई लगाएको �यवसाय करमा ५० �ितशत थप गरी  अ�थायी 
�यवसाय दता� गन� . यसरी दता� गरेको �यवसायको हकमा आ.व. समा� भएको 
३ मिहना िभ� नवीकरण गराईस�नपुन�छ, अ�यथा न.पा.को कर उपशाखाबाट 
िनणा�यअनसुार ह�नेछ ।

छायाँकन

शौचालय �योग शु�क

नगर सरसफाई तथा फोहोरमैला �यव�थापन गन�का लािग िन�नानुसार 
मािसक शु�क िलईनेछ .
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िस.
नं

�.स
.

िववरण आ.व. २०७४/०७५ को  दर रेट

धिुलखले मनोर�जन  पाक�  तथा �य ूटावर को �वेश श�ुक
-श�ुक �ित�यि� �.  १०
-िव�ाध� �. ५
-िवदशेी �. १००
-साक�  रा�� िवदशेी �. ५०

४९

क न.पा.मा ितनु�पन� कर चाल ुआ.व.मा नबझुाएमा मालपोत ,ए.स.क. बाहकेमा 
वािष�क १०.००%

ख एक�कृत स�पि� कर ��येक वष� नबझुाएकाको ज�रवाना वािष�क २०.००%

ग मालपोत कर �ितबष� १५.००%

घ मालपोत चाल ुआ.व िभ� वािष�क २०.००%

पिहलो पटक ५००।००

दो�ो पटक ५०००।००

ते�ो पटक १००००।००

चौथो पटक १५०००।००

पाँचौ पटकमा सवारी साधन िनय��णमा िलई सरु�ा िनकायमा िज�मा लगाईने 
तथा िबगो १५०००।००

च �यवसाय मलूक सामान सडक पटेीमा राखमेा

पिहलो पटक ५००।००

दो�ो पटक ५०००।००

ते�ो पटक १००००।००

चौथो पटक १५०००।००

पाँचौ पटकमा सामान जफत ग�रने तथा िबगो १५०००।००

छ होिडङ बोड�, �ले�स बोड�, साईनबोट� सडक पटेीमा राखमेा

पिहलो पटक ५००।००

दो�ो पटक ५०००।००

ते�ो पटक १००००।००

चौथो पटक १५०००।००

पाँचौ पटकमा सामान जफत ग�रने र िबगो १५०००।००

ज िनमा�ण सामा�ी हटाएको

पिहलो पटक ५००।००

दो�ो पटक १००००।००

ते�ो पटक १५०००।००

चौथो पटकमा नपा बाट �दान ग�रने सवेा सिुवधा रो�का ग�रने सिहत िबगो
१५०००।००

झ साव�जिनक स�पि� �ित

पिहलो पटक ५०००।००

दो�ो पटक १००००।००

ते�ो पटक १५०००।००

चौथो पटकमा नपा बाट �दान ग�रने सवेा सिुवधा रो�का ग�रने सिहत िबगो
१५०००।००

ञ सडक सीमा र साव�जिनक ज�गा अित�मण गरी घर/टहरा/पखा�ल/घेराबार र 
अ�य सरंचना िनमा�म गन�

ङ तोकेको �थान बाहके अ�य� सडक पटेी, परुाताि�वक स�पदा �थलमा सवारी साधन पािक� ङ गरेमा

ज�रवाना
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िस.
नं

�.स
.

िववरण आ.व. २०७४/०७५ को  दर रेट

पिहलो पटक ५००।००

दो�ो पटक ५०००।००

ते�ो पटक १००००।००

चौथो पटक १५०००।००

पाँचौ पटकमा न.पा. बाट �दान ग�रने सवेा सिुवधाबाट रो�का ग�रने साथै िबगो
१५०००।००

ट तोिकएको ढल �शोधन के��मा जडान भएको  शोचालयको ढल बाहके अ�य  
शौचालयको र�यान (फोहोर) साव�जिनक �थानमा ख�ुला छोडेको

पिहलो पटक ५००।००

दो�ो पटक ५०००।००

ते�ो पटक १००००।००

चौधो पटक १५०००।००

पाँचौ पटकमा न.पा. बाट �दान ग�रने सवेा सिुवधाबाट रो�का ग�रने साथै िबगो
१५०००।००

५०
स�पि� म�ूयाङ्कन द�तरु  नेपालीमा ०.०५�ितशत 

५१
न.पा.बाट ह�ने कुनै पिन िसफारीसको �यनूतम श�ुक � १०० भ�दा जितसकैु कम 
भए पिन � १०० मा नघटाई िसफा�रस द�तरु िलने .

५२

५३

क �. १ लाख दिेख १० लाख स�म ५००।००

ख �. १० लाख १ दिेख २० लाख स�म १०००।००

ग �. २० लाख १ दिेख ३० लाख स�म २०००।००

घ �. ३० लाख १ दिेख ५० लाख स�म ५०००।००

ङ �. ५० लाख १ दिेख १ करोड स�म १००००।००

च �. १ करोड दिेख ५ करोड स�म २००००।००

छ �. ५ करोड भ�दा मािथ �ितलाख २००।०० थप

क नयाँ घर िनमा�णको ह�मा �ितघर � ५०००।००

ख परुानो घरको ह�मा �ितघर � ३०००।००

ग अनमुित निलई परुानो घरको ढल जडान गदा� �ितघर � ५०००।००

२०००।००

साव�जिनक सरंचना मम�त सवेा श�ुक ५०००।००

५४
बािष�क आ�दानी �मािणत गदा� िनयमानसुार न.पा.मा ितन� पन� बहालकर ितरेको 
हनेु� पन�छ

क

ख ज�म �मािणत ५००।००

ग कर च�ुा �मािणत ५००।००

घ िववािहता र अिववािहता �मािणत ५००।००

ङ आय�ोत �मािणत ०.५ �ितशत

च दबैु एकै भएको �मािणत ५००।००

छ स�पि� म�ूयाङ्कन िसफा�रस ०.१५ �ितशत

बैदेिशक �योजनका लािग अङ्�ेजीमा िसफा�रस प�ह�

िनयमानसुार एक�कृत स�पि� कर नला�ने सघंस�ंथाह�मा दहेाय अनसुारको 
सवेाश�ुक लगाउने

सवेा श�ुक (क)

ढल �शोधन के�� अवलोकन श�ुक

५५

नाता �मािणत (४ जना स�म �. ५००, ४ जना भ�दा मािथ �ित�यि� �. १०० का दरले थप)

सवेा श�ुक (ख)

ढल िनकास जडान शवेा श�ुक
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िस.
नं

�.स
.

िववरण आ.व. २०७४/०७५ को  दर रेट

नोट : वैदिेशक रोजगार वा अ�ययनमा जाने  नाग�रक वा िनजको प�रवारले 
न.पा.मा एक�कृत स�पि� कर �योजनका लािग पशे गरेको म�ूयको शत 
�ितशतस�म म�ूयाङ्कन बढाई म�ूयाङ्कन ग�रनेछ ।

क बेड सङ्�या ४० र िसङ्गल बेडको  मा� य.ुएस. डलर ५० स�म दर भएका, 
िडल�स �मको सिुबधा भएका, ल�चको य.ुएस. डलर १४ स�म भएका सिुवधा 
स�प�न रे�रे�ट, �रसोट�, होटेलह�लाई "क" वग�मा रा�ने

ख बेड सङ्�या  ३० स�म भएका  पय�टक �तरका सिुबधा भएका होटलह�लाई 
"ख" बग�मा रा�ने ।

ग अ�य बाँक� पय�टक �तरका होटलह�लाई "ग" बग�मा रा�ने ।

िडलर चरुोट, र�सी, िचनी आिद २०००।००

कवाडी पसल १०००।००

पान पसल ४००।००

�ितिलपी द�तरु �ित A4 साईज पपेर १०।००

चाल ुआ.व.को आि�न मसा�तस�म �यवसाय कर बझुाउने �यवसायीलाई छुट
१०.००%

नगरपािलकाको अिमनको सवेा िलन चाहमेा सवेा श�ुक बापत ५००।००

होटल एशोिसयसन अफ धिुलखले (HAAN) सगँ सम�वय र वाता� गरी पय�टन सवेा श�ुक लगाउने .

साव�जिनक िनमा�ण सामा�ी थपुारेमा �ितिदन १०।००
िनषेिधत �थानमा भारी सवारी साधन �वेश गरेबापद

क पिहलो पटक ५००।००

ख दो�ो पटक ५०००।००

ग दईु भ�दा बढी पटक �ित पटक १०००।००

५९
साव�जिनक सडक सवेा श�ुक,�ितवष� शहरी �े� -२००।००

�ािमण �े� -१००।००

६० िवपद �यव�थापन सेवा शु�क १००।००

िडिजटल नापी सवेा श�ुक

क शहरी�े� �ित िक�ा,�ितवष� १००।००

ख �ामीण�े� �ित  िक�ा,�ितवष� २५।००
िवधुत, टेिलफोन पोल शु�क

क   िसमे�टको पोल,�ितवष�, �ितपोल १२००।००

ख   काठको पोल,�ितवष�, �ितपोल १५००।००

ग   फलामको पोल,�ितवष�, �ितपोल १५००।००

िबधतु �ा�सफम�र श�ुक

क   िसमे�टको पोल,�ितवष�, �ित �ा�फम�र १५००।००

ख   काठ पोल,�ितवष�, �ित �ा�फम�र २०००।००

ग   फलामको पोल,�ितवष�, �ित �ा�फम�र २०००।००

५८

६१

६२

६३

५६

होटल �यवसायको बग�करण िन�नानुसार गन�

५७
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िस.
नं

�.स
.

िववरण आ.व. २०७४/०७५ को  दर रेट

टेिलफोन पोल श�ुक

क   िसमे�टको पोल, �ितवष�, �ितपोल १२००।००

ख   काठको पोल ,�ितवष�, �ितपोल १५००।००

ग   फलामको पोल ,�ितवष�, �ितपोल १५००।००

घ मोबाईल टावर २००००।००

ङ दरु स�चार टावर ५०००।००

च सडक कटान द�तरु  �ित वग�िमटर ५०००।००

मेलिमलाप द�तरु -िमलाप� म�याङ्कन रकमको आधारमा कुल म�ुयको 
०.०१ �ितशत दईु वा सो भ�दा बिढ जित प� ह��छन सबै प�बाट 
दामासाह�मा िलने

म�ुयको ०.०१ �ितशत िलने

ज�म, म�ृय,ु िववाह, बसाईसराई, स�ब�ध िब�छेद (समयिभ�दता� नगरेमा)
५०।००

समयिभ� दता� गरेमा (�माणप� द�तरु) २५।००

६६ ज�म, मृ�यु, िववाह, बसाईसराई, स�ब�ध िब�छेद �ितिलपी २५।००

क नगरपािलका �े�िभ�को ज�गा िकनबेच प�ात स�कल �माणपजूा� सिहत ३५ 
िदनिभ� न.पामा एक�कृत स�पि� करमा  दता� गन�लाई िन:श�ुक दता� गन�

ख नगरपािलका �े�िभ�को ज�गा िकनबेच प�ात स�कल �माणपजूा� सिहत ३५ 
िदनदिेख ६ मिहना िभ� दता� गन�लाई ५०।००
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