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धुिलखेल नगरपािलकाको आिथर्क ऐन,२०७४ 

धुिलखेल नगरपािलकाको अथर् स ब धी प्र तावलाई कायार् वयन गनर् बनेको िवधेयक 

प्र तावनाःधिुलखले नगरपािलकाको आिथर्क वषर्२०७४/७५को अथर् स ब धी प्र तावलाई कायार् वयन गनर्को िनिम  थानीय कर तथा 
शु क संकलन गनेर्, छुट िदने तथा आय संकलनको प्रशासिनक यव था गनर् वा छनीय भएकोले,  

नेपालको संिवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोिजम धिुलखेलनगर सभाले यो ऐन बनाएको छ।  

१. संिक्ष  नाम र प्रार भः (१) यस ऐनको नाम “आिथर्क ऐन, २०७४” रहकेो छ । 
  (२) यो ऐन २०७४ साल ावण १ गतेदिेख धिुलखेल नगरपािलका क्षेत्रमा लाग ूहुनेछ । 

२. स पित करः नगरपािलकाका क्षेत्रिभत्र अनसुिूच (१) बमोिजम एिककृत स पि  कर लगाइने र असलू उपर गिरनेछ । 
३. भूिम कर (मालपोत):बक्यौता रकम असलु गनेर् प्रयोजनको लािग नगरपािलका क्षेत्रिभत्र अनसुिूच (२) बमोिजम भिूम कर 

(मालपोत) लगाइने र असलू उपर गिरनेछ ।  
४. घर वहाल करः  नगरपािलका क्षेत्रिभत्र कुनै यिक्त वा सं थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छ पर, जग्गा वा पोखरी परैू 

वाआिंशक तवरले वहालमािलए िदएकोमा अनसुिूच (३) बमोिजम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असलू गिरनेछ । वहाल 
स झौतामा अक  यव था भएकोमा वाहके वहाल कर ितनेर् दिय व घर/जग्गा धिनको हुने छ | 

५. यवसाय करः नगरपािलका क्षेत्रिभत्र यापार, यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आिथर्क कारोवारका आधारमा अनसुिूच (४) 
बमोिजम यवसाय कर लगाइने र असलू उपर गिरनेछ । 

६. जिडबुटी, कवाडी र जीवज तु करः नगरपािलका क्षेत्रिभत्र कुनै यिक्त वा सं थाले ऊन,खोटो, जिडबटुी, वनकस, कवाडी माल र 
प्रचिलत काननूले िनषेध गिरएको जीवज त ुवाहकेका अ य मतृ वा मािरएका जीवज तकुो हाड, िसङ, वाँख, छाला ज ता ब तकुो 
यवसाियक कारोवार गरेवापत अनसुिूच (५) बमोिजमको कर लगाइने र असलू उपर गिरनेछ । 

७. सवारी साधन करःनगरपािलका क्षेत्रिभत्र दतार् भएका सवारी साधनमा अनसुिूच (६) बमोिजम सवारी साधन कर लगाइने र असलु 
उपर गिरनेछ ।तर, प्रदशे काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा यव था भएको अव थामा सोिह बमोिजम हुनेछ । 

८. िवज्ञापन करः नगरपािलका क्षेत्रिभत्र हुने िवज्ञापनमा अनसुिूच (७) बमोिजम िवज्ञापन कर लगाइने र असलू उपर गिरनेछ ।।तर, प्रदशे 
काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा यव था भएको अव थामा सोिह बमोिजम हुनेछ । 

९. मनोर जन करः नगरपािलका क्षेत्रिभत्र हुने मनोर जन यवसाय सेवामा अनसुिूच (८) बमोिजम यवसाय कर लगाइने र असलु उपर 
गिरनेछ । तर, प्रदशे काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा यव था भएको अव थामा सोिह बमोिजम हुनेछ । 

१०. बहाल िबटौरी शु कः नगरपािलका क्षेत्रिभत्र आफुले िनमार्ण, रेखदखे वा संचालन गरेका अनसुिूच (९) मा उ लेख भए अनसुार 
हाट बजार वा पसलमा सोही अनसुिूचमा भएको य था अनसुार बहाल िबटौरी शु क लगाइने र असलू उपर गिरनेछ । 

११. पािकर् ङ शु कः नगरपािलका क्षेत्रिभत्र कुनै सवारी साधनलाई पािकर् ङ सिुवधा उपल ध गराए वापत अनसुिूच (१०) बमोिजम 
पािकर् ङ शु क लगाइने र असलू उपर गिरनेछ। 

१२. टे्रिकङ्ग, कोयोिकड, क्यानोइङ्ग, ब जी जि पङ्ग, िजप लायर र र् या टीङ्ग शु कः  नगरपािलकाले आ नो क्षेत्रिभत्र 
टे्रिकङ्ग, कायोिकड, क्यानोइङ्ग, ब जी जि पङ्ग, िजप लायर र र् या टीङ्गसेवा वा यवसाय संचालन गरेवारत अनसुिूच (११) 
बमोिजमको शु क लगाइने र असलू उपर गिरनेछ । 

१३. सेवा शु क, द तुरः नगरपािलकाले िनमार्ण, संचालन वा यव थापन गरेका अनसूिूच (१२) मा उि लिखत थानीय पवूार्धार र 
उपल ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसुिूचमा यव था भए अनसुार शु क लगाइने र असलू उपर गिरनेछ । 

१४. पयर्टन शु कःनगरपािलकाले आ नो क्षेत्रिभत्र प्रवेश गनेर् पयर्टकह वाट अनसुचूी (१३) मा उि लिखत दरमा पयर्टन शु क लगाईने 
र असलु उपर गिरनेछ ।तर, प्रदशे काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा यव था भएको अव थामा सोिह बमोिजम हुनेछ । 
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१५. जग्गा लिटङ्ग : नगरपािलकाले काननुले तोके बमोिजमको प्रिक्रया परुा गिर जग्गा लिटङ्ग गदार् लाग्ने शु क अनसुचूी (१५) 
बमोिजम हुनेछ | साथै नगरपािलकाको प्रिक्रया परुा गिर लिटङ्गको परिमट तथा घडेरी खानेर् तथा पनुेर् अनमुित प्रदानको गनेर् शु क 
समेत सोही अनसुचूी बमोिजम हुनेछ| 

१६. नक्सा पास स ब धमा: नगरपािलका क्षेत्र िभत्र नक्सा पास गदार् लाग्ने द तरु अनसुचूी (१६) वमोिजम लगाईने तथा असलु उपर 
गिरनेछ | 

१७. सरसफाई शु क:नगरपािलका क्षेत्र िभत्र सरसफाई सेवा िदए वापतको सरसफाई शु क अनसुचूी (१७) वमोिजम लगाईने तथा 
असलु उपर गिरने छ | 

१८. भाडा द तुर: नगरपािलकाले िदने अ य सेवाह को भाडा दर अनसुचूी (१८) वमोिजम लगाईने तथा असलु उपर गिरने छ| 
१९. द ड जिरवाना: नगरपािलकाले वीकृत गरेको काननुको उ लङ्घन गनेर् यिक्त वा सं थालाई  अनसुचूी (१९) बमोिजम द ड वा 

जिरवाना गिरने छ | 
२०. राज  अिभवृिद्ध स ब धी योजना : नगरपािलकाले आ तिरक आय अिभविृद्धको लािग राज  अिभविृद्ध स ब धी योजना 

कयार् वयन गदार् अनसुचूी (२०) वमोिजमका िक्रयाकलाप संचालन गिरने छ| 
२१. सङ्किलत रकमको राज  बाडफाड : नेपालको संिबधान, सघीय काननु तथा प्रदशेको काननु बमोिजम तथा के द्रीय सरकारको 

िनदेर्शन बमोिजम सङ्किलत रकमको बाडफाड गनुर् पनेर् भएमा सोिह बमोिजम गिरने छ | 
२२. करछुटःयस ऐन बमोिजम कर ितनेर् दािय व भएका यिक्त वा सं थाह लाई सामा यतया कुनै पिन िकिसमको कर छुट िदईने छैन । 

सहज सेवा प्रदान गरी िनयम स मत छुट िलन चाहने सेवाग्राहीह ह लाई अनसुचूी(१४) वमोिजम कर छुट प्रदान गिरने छ | यस 
अितिरक्त कर छुट िदन ुपदार् नगर कायर्पािलकाको बैठकबाट िनणर्य गरी कर छुट िदन ुपनेर् र नगरसभाबाट एकमु  अनमुोदन तथा 
समथर्न गराउन ुपनेर्छ | 

२३. कर तथा शु क संकलन स बि ध कायर् िविधः यो ऐनमा भएको यव था अनसुार कर तथा शु क संकलन स ब धी कायर्िविध 
नगरपािलकाले तोके अनसुार हुनेछ । 
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धुिलखेल नगरपािलका  
एिककृत स पि  कर  
अनुसूची नं.१ (क) 

आ.व. ०७४/०७५ दिेख लाग ुगनर्का लािग प्र ताव गिरएको एकीकृत स पि  करको वािषर्क दररेट 

िस.न.  मु याङ्कन रकम  स पि  कर
०७४/०७५ 

१ १ दिेख १ लाख स म ४०
२ १ लाख १ दिेख २ लाख स म ५५
३ २ लाख १ दिेख ३ लाख स म ७०
४ ३ लाख १ दिेख ४ लाख स म ८५
५ ४ लाख १ दिेख ५ लाख स म १३५
६ ५ लाख १ दिेख ६ लाख स म १६५
७ ६ लाख १ दिेख ७ लाख ५० हजार स म २५५
८ ७ लाख ५० हजार १ दिेख १० लाख स म २६०
९ १० लाख १ दिेख १२ लाख ५० हजार स म ३६०
१० १२ लाख ५० हजार १ दिेख १५ लाख स म ४३०
११ १५ लाख १ दिेख १७ लाख ५० हजार स म ५००
१२ १७ लाख ५० हजार १ दिेख २० लाख स म ५२०
१३ २० लाख १ दिेख २२ लाख ५० हजार स म ७१५
१४ २२ लाख ५० हजार १ दिेख २५ लाख स म ९६०
१५ २५ लाख १ दिेख २७ लाख ५० हजार स म १२००
१६ २७ लाख ५० हजार १ दिेख ३० लाख स म १३००
१७ ३० लाख १ दिेख ३५ लाख स म १६४०
१८ ३५ लाख १ दिेख ४० लाख स म २४६०
१९ ४० लाख १ दिेख ४५ लाख स म ३२८०
२० ४५ लाख १ दिेख ५० लाख स म ३९००
२१ ५० लाख १ दिेख ६० लाख स म ४०५०
२२ ६० लाख १ दिेख ७० लाख स म ६०००
२३ ७० लाख १ दिेख ८० लाख स म ८०००
२४ ८० लाख १ दिेख ९० लाख स म ९६७५
२५ ९० लाख १ दिेख १ करोड स म ११०००
२६ १ करोड १ दिेख दिेख १ करोड २० लाख स म २७५००
२७ १ करोड २० लाख दिेख १ करोड ४० लाख स म २९७००
२८ १ करोड ४० लाख १ दिेख १ करोड ६० लाख स म ३१९००
२९ १ करोड ६० लाख १ दिेख १ करोड ८० लाख स म ३४१००
३० १ करोड ८० लाख १ दिेख २ करोड स म ३६३००
३१ २ करोड १ दिेख दिेख २ करोड ५० लाख स म ३८५००
३२ २ करोड ५० लाख १ दिेख ३ करोड स म ४०७००
३३ ३ करोड १ दिेख ३ करोड ५० लाख स म ४२९००
३४ ३ करोड ५० लाख १ दिेख ४ करोड स म स म ५०६००
३५ ४ करोड १ दिेख ४ करोड ५० लाख स म ५८३००
३६ ४ करोड ५० लाख १ दिेख ५ करोड स म ६००००
३७ ५ करोड दिेख मािथको मू याङ्कन मात्र . २ प्रितहजारमा

शहरी के्षत्र ग्रािमण के्षत्रको वगीर्करण :  
१. धुिलखेल नगरपािलकाको वडा नं.४,५,६ र ७ को यवसाियक तथा पयर्टकीय के्षत्र , 
२. वडा नं.३ को आरिनको राजमागर् र िपच भएको सहायक मागर् तथा सो मागर् संग जोिडएका जग्गाह  यवसाियक तथा पयर्टकीय के्षत्र, 
३. वडा नं.८ को अरिनको राजमागर् र िब.पी राजमागर् एवं िपच भएको सहायक मागर् तथा सो मागर् संग जोिडएका जग्गाह  यवसाियक तथा 
 पयर्टकीय के्षत्र, वडा नं.९ को िव.पी राजमागर् ,नमोबुद्ध मागर् एवं िपच भएको सहायक मागर् तथा सो मागर् संग जोिडएका जग्गाह  
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 यवसाियक तथा पयर्टकीय के्षत्र, 
४.  वडा नं.३,८ र ९ को के्षत्रह  यवसाियक तथा पयर्टकीय के्षत्र होइन भिन वडा अ यक्षले िसफािरस गरी प्रमािणत गनुर् पनेर् छ | 
 मािथ उ लेिखत के्षत्र बाहेकको के्षत्रलाई ग्रािमण के्षत्र मािनने छ | 
५. ग्रािमण तथा शहरी के्षत्रको बिगर्करण नगरपािलकाले हेरफेर तथा थप घट गनर् सक्छ | 
नोट: 
६. बाटो संग जोिडएका जग्गाह लाई २५% घडेरी र बाकी लाई खेित मानी मु यांकन गनेर् | तर यो िनयम २ रोपनी भ दा मािथ एउट िक ा 
 जग्गाको हकमा मातै्र लागु हुने छ | 
७. कृिष योग्य भुिम बाझो राख्ने कायर्लाई िन सािहत गिरने र य तो जिमनमा २०% अितिरक्त कर लागु हुनेछ | 
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धुिलखेल नगरपािलका  
जग्गाको मु यांकन  
अनुसूची १(ख) 

वडा नं.१ 

l;= 
g+ 

;8ssf] gfd  b]lv –;Dd 
िपच बाटोले छोएका 

जग्गाह  क ची बाटो  गोरेटो बाटो  बाटो नभएको  कैिफयत  

! ;f}o b]lj :yfg en6f]n s[lif ;8s ;f}o x'b} :s'n8fF8f ३०००००/- १,५०,०००/- ५०,०००/-  ४०,०००/    

@ b]p/fnL s]Gb| 8fF8f ;8s b]p/fnL s]Gb| 8fF8f  ३०००००/- १,५०,०००/- ५०,०००/-  ४०,०००/-   

 #= ldngrf]s nf]6n ;8s ldngrf]s cg}sf]6 ३०००००/- १,५०,०००/- ५०,०००/-  ४०,०००/-   

 $= lyªvf]nf af6f] 8fF8f 
lyªvf]nf zlz 

eGHofª 
३०००००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-    

% rKn]6L  sflz eGHofª ;8s 
rKn]6L  sflz 

eGHofª 
३०००००/- १,५०,०००/- ५०,०००/-  ४०,०००/-   

^= e;f}gL uf]bfd 8fF8f e;f}gL uf]bfd 8fF8f ३०००००/- १,५०,०००/- ५०,०००/-  ४०,०००/-   

&= df]Qmfg 6f]n Eo'6fj/ cgf}sf]6 df]Qmfg 6f]n cgf}sf]6 ३०००००/- १,५०,०००/- ५०,०००/-  ४०,०००/-   

*= ldngrf]sf b]lv ebf}/] 8fF8f ldngrf]sf cgf}sf]6 ३०००००/- १,५०,०००/- ५०,०००/-  ४०,०००/-   

(= ss{n] jf3rf}/ ebf}/] 8f+8f ss{n] jf3rf}/ ३०००००/- १,५०,०००/- ५०,०००/-  ४०,०००/-   

!)= lkkn 8fF8f v'D;] ;8s ldngrf]sf cgf}sf]6 ३०००००/- १,५०,०००/- ५०,०००/-  ४०,०००/-   

!!= /lj b]p/fnL rf]ef/ 
cgf}sf]6 /lj b]p/fnL 
b]jL6f/ cgf}sf]6 ;Dd

३०००००/- १,५०,०००/- ५०,०००/-  ४०,०००/-   

!@= 8'8fd'v )rf}/ ls=ld x'b} b]jL6f/ hf]8\g] ;8s ३०००००/- १,५०,०००/- ५०,०००/-  ४०,०००/-   

!# :s'n 8fF8f en6f]n ;kn rf}/ v'nf 8fF8f ३०००००/- १,५०,०००/- ५०,०००/-  ४०,०००/-   
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धुिलखेल नगरपािलका  
जग्गाको मु यांकन  
अनुसूची १(ख) 

वडा नं.२ 

l;=g+ ;8ssf] gfd b]lv –;Dd 
िपच बाटोले छोएका 

जग्गाह  क ची बाटो गोरेटो बाटो बाटो नभएको कैिफयत 

! ag]kf /ljcf]kL kf+rvfn ;8s ag]kf b]lv kf+rvfn ;8s ६,००,०००/-  १,५०,०००/- ५०,०००/- ४०,०००/-   

@ 3'lnv]n ^ s'Qfn x'b}/ljcf]kL kf+rvfn s'Qfn x'b} /ljcf]kL १,५०,०००/-  १,५०,०००/- ५०,०००/- ४०,०००/-   

#= /ljcf]kL b]jL6f/ 
/ljcf]kL b]jL6f/ x'b}  cgf}sf]6 

b]pk'/ ४,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

$= kbfnL tNnL kf]v/L s[lif ;8s kbfnL tNnL kf]v/L ३,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

% ;f}/ljb bdfO{76f]n   ३,००,०००/-  १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

^= 5fkfvf]N;f k'/fg]f uf=lj=; ejg   ३,००,०००/-  १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

&= ;'ljwf gu/ df]6/ af6f]   ३,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

*= :s'n6f]n w'lndfl6 ;8s   ३,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

(= b]lj:yfg y'Dsf ;8s   ३,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

!)= 8'8fd'v rKn]6L   ३,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

!!= lr;fkfgL 9'ªufgf 6f]n   ३,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

!@= cffkjf]6 ;f/sLgL rf}/   ३,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

!# Gfl/uf}8f 6n6n]   ३,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

!$ Rf}tf/L hd/] 6f]n   ३,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

!% lr;fkfgL ltge'/]   ३,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   
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!^ sfsL{kf6L{ lzv/ s6]/L   ३,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

!& ;f}/ljb gfux6f]n   ३,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

!* sfsL{kf6L ah|k6]   ३,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

!( lj?jf jfUn]lbnfdfv]t   ३,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

@) 8'8fd'v 5n5n]   ३,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

@! b]lj:yfg b]p/fnL  gfgL8f+8f ;8s   ३,००,०००/- १,५०,०००/-   ५०,०००/-   ४०,०००/-    

@@ le/ufFn] blnt a:tL df]6/ af6f]   ३,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

@# ;]tL 8fF8f ;8s ]   ३,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

@$ sfsL{kf6L jfUn]lb  le/ufFn]   ३,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

@%= /fu]af; cr{n]   ३,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

@^ Gf/]uf}8f rdf6]   ३,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

@&= Gf/]uf}8f b]lj:yfg   ३,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

@*= lyªufp||||||F sfs]   ३,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

@(= cN5]rf}/ ;fnaf6}   ३,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

#) rKn]l6 ;fnjf]6]   ३,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

#! v/sf rf}/ blnta:tL   ३,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

#@ lr;fkfgL ltge'/]   ३,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

## sfsL{kf6L{ lzv/ s6]/L   ३,००,०००/- १,५०,०००/-  ५०,०००/-  ४०,०००/-   

नोट: १.वडा नं ३,४,५,६,७ र ९ को हकमा सािवकमै कायम भएको मु यांकन दर नै कायम गिरएको  छ |
 

 

 



8 
 

धुिलखेल नगरपािलका  
जग्गाको मु यांकन  
अनुसूची १(ख) 
वडा नं.१० 

l;=g+ ;8ssf] gfd  b]lv –;Dd 
िपच बाटोले छोएका 

जग्गाह  क ची बाटो  गोरेटो बाटो  बाटो नभएको  कैिफयत  

! 
la=lk /fhdfu{ zf/bf jtf;] 
b]lv O6] hfg] d'n af6f] 

la=lk /fhdfu{ zf/bf jtf;] b]lv O6] 
hfg] d'n af6f] 

 १०,००,०००/-  ३,००,०००/- १,००,०००/- ४०,०००/-   

@ 
la=lk /fhdfu{ c;'n]vs{ x'b}  

kgf}lt ( hfg] rs|ky 
la=lk /fhdfu{ c;'n]vs{ x'b}  kgf}lt ( 

hfg] ;8s 
 १०,००,०००/-  ३,००,०००/- १,००,०००/- ४०,०००/-   

#= 
sfe|] e~hfª km;sf]6 x'b} O6] 

hfg] af6f] 
sfe|] e~hfª km;sf]6 x'b} O6];8s ५,००,०००/- ३,००,०००/- १,००,०००/- ४०,०००/-   

! 
la=lk /fhdfu{ df´ lkknaf]6 
s]l;6f]n cfrf{o 6f]n  ;8s 

la=lk /fhdfu{ df´ lkknaf]6 
s]l;6f]n cfrf{o 6f]n x'b} e}/j 3f6 

hfg] ;8s 
१०,००,०००/- २,००,०००/-  १,००,०००/- ४०,०००/-   

@= 
la=lk /fh{dfu{af6 sflnsf 

ljBfno cufl8af6 kfrd'/] x'b} 
km;sf]6 hfg] af6f] 

la=lk /fh{dfu{af6 sflnsf ljBfno 
cufl8af6 kfrd'/] x'b} km;sf]6 hfg] 

af6f] 
१०,००,०००/- २,००,०००/- १,००,०००/- ४०,०००/-   

#= 
la=lk /fh{dfu{af6 sfsL{6f]n 

hfg] ;8s 
la=lk /fh{dfu{af6 sfsL{6f]n hfg] ;Dd 

;8s 
१०,००,०००/- २,००,०००/- १,००,०००/- ४०,०००/-   

$= 
la=lk /fh{dfu{ 7's'/L 5fk x'b} 

e}/j 3f6 hfg] af6f] 
la=lk /fh{dfu{ aftf;] 8fF8f x'b}  7's'/L 

5fk x'b} e}/j 3f6 hfg] af6f] 
१०,००,०००/- २,००,०००/- १,००,०००/- ४०,०००/-   

% 
:of:Yof rf}sLaf6 df5fkf]v/L 

x'b} kgf}lt ( hfg] af6f] 
:of:Yof rf}sLaf6 df5fkf]v/L x'b} 

kgf}lt ( hfg] af6f] 
५,००,०००/- २,००,०००/- १,००,०००/- ४०,०००/-   

^= 
lj=lk /fhdfu{af6 kGw]d'8] hfg] 

;8s 
lj=lk /fhdfu{af6 kGw]d'8] ;Dd hfg] 

;8s 
१०,००,०००/- २,००,०००/- १,००,०००/- ४०,०००/-   

& 

la=lk /fh{dfu{ 3'lnv]n ( af6 
sfe|] e~hfªaf6 3'lnv]n !@ 
hf8\g] l;p8Lvf]nf sfl/8f]/ 

;8s k|:tfljt 

  १०,००,०००/- २,००,०००/- १,००,०००/- ४०,०००/-   
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धुिलखेल नगरपािलका  
जग्गाको मु यांकन  
अनुसूची १(ख) 
वडा नं.११ 

l;=g+ ;8ssf] gfd  b]lv –;Dd 
िपच बाटोले छोएका 

जग्गाह  क ची बाटो  गोरेटो बाटो  बाटो नभएको  कैिफयत  

!= l;G3'ln alb{jf;   १०,००,०००/- ६,००,०००/- २,००,०००/- १,००,०००/-   
@= sfe|] e~hfª gfdf]a[2   ६,००,०००/-  ४,००,०००/- २,००,०००/- १,००,०००/-   
#= kfTn]v]t ln6/  ltglkkn]  l;tn al:t b]lv ltglkkn] ४,००,०००/-  २,००,०००/- १,५०,०००/- १,००,०००/-   
%+ 8fF8fufFp sN5] ltglkkn] 8fF8fufFp b]lv ४,००,०००/-  २,००,०००/- १,००,०००/- ७५,०००/-   
^= cf?af]6 ltnvf]l/of   १,५०,०००/- १,००,०००/- ६०,०००/- ४०,०००/-   

&= aflgof 5fk ;8s 
la=lk /fh{dfu b]lv aflgof 

5fk 
१०,००,०००/-  ६,००,०००/- ३,००,०००/-  १,००,०००/-   

*= xg'dfg yfg ;8s 
la=lk /fh{dfu b]lv xg'dfg 

yfg ;Dd 
१०,००,०००/-  ६,००,०००/- ३,००,०००/-  १,००,०००/-   

(= dWok'/ lkknaf]6 9'Ëgf ufpF   ३,००,०००/- २,००,०००/- १,००,०००/- ५०,०००/-   
!) km:sf]6 8fF8fufpF y'DsL   ३,००,०००/- २,००,०००/- १,००,०००/- ५०,०००/-   
!! 7'ln6f/ aN5]   १,५०,०००/- १,००,०००/- ७५,०००/- ४०,०००/-   
!@ vqL6f]n ;8s   १,५०,०००/- १,००,०००/- ७५,०००/- ४०,०००/-   
!# lr;fkfgL /]UdL 6f]n rf}tf/L ;8s   १,५०,०००/- १,००,०००/- ७५,०००/- ४०,०००/-   
!$ kw]/f rf}/ l;dnaf]6   १,००,०००/- ७५,०००/- ५०,०००/- ४०,०००/-   
!% /ft]df6] slkn]:j/   १,००,०००/- ७५,०००/- ५०,०००/- ४०,०००/-   
!^ lwtfn6f]n ltjf/L ;8s   १,००,०००/- ७५,०००/- ५०,०००/- ४०,०००/-   
!& u0f]z :yfg /g]rf}/   १,००,०००/- ७५,०००/- ५०,०००/- ४०,०००/-   
!* lt/lt/] /g]rf}/   १,००,०००/- ७५,०००/- ५०,०००/- ४०,०००/-   
!(= j8fn 6f]n ;8s   १,००,०००/- ७५,०००/- ५०,०००/- ४०,०००/-   
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l;=g+ ;8ssf] gfd  b]lv –;Dd 
िपच बाटोले छोएका 

जग्गाह  क ची बाटो  गोरेटो बाटो  बाटो नभएको  कैिफयत  

@)= 8fF8fufFp jfªu]rf}/ km'njf/L ;8s   १,००,०००/- ७५,०००/- ५०,०००/- ४०,०००/-   
@!= sfe|] e~Hofª e5] gdf]a'2 ;8s   १,००,०००/- ७५,०००/- ५०,०००/- ४०,०००/-   
@@+ kfTn]v]t s[lif ;8s !   १,००,०००/- ७५,०००/- ५०,०००/- ४०,०००/-   
@#= kfTn]v]t s[lif ;8s @   १,००,०००/- ७५,०००/- ५०,०००/- ४०,०००/-   
@$= /fDr]rf}/ s[lif n]:j/ ;8s   १,००,०००/- ७५,०००/- ५०,०००/- ४०,०००/-   
@%= ljtf{ afd]6f/ ;8s   १,००,०००/- ७५,०००/- ५०,०००/- ४०,०००/-   
@^= 7'ln6f/ d;fg3f6   १,००,०००/- ७५,०००/- ५०,०००/- ४०,०००/-   
@&= lkkn y'DsL sfn]6f/ jfd]6f/ ;8s    १,००,०००/- ७५,०००/- ५०,०००/- ४०,०००/-   
@* ljtf{ cfk6f/ ;8s   १,००,०००/- ७५,०००/- ५०,०००/- ४०,०००/-   
@( ldng rf}tf/L   १,००,०००/- ७५,०००/- ५०,०००/- ४०,०००/-   
#) b]p/fnL ;8s   १,००,०००/- ७५,०००/- ५०,०००/- ४०,०००/-   
#! lkkn y'DsL  kmf6f]  u/f ;8s   १,००,०००/- ७५,०००/- ५०,०००/- ४०,०००/-   
#@ km;sf]6 wf/f 8fF8fufFp   १,००,०००/- ७५,०००/- ५०,०००/- ४०,०००/-   
## cf?jf]6 5f]O;flnª ;8s   १,००,०००/- ७५,०००/- ५०,०००/- ४०,०००/-   
#$ 36]/f 6f]n kw]/f 9'ªuf ;8s    १,००,०००/- ७५,०००/- ५०,०००/- ४०,०००/-   
#% :ofptfª 6f]n ;8s   १,००,०००/- ७५,०००/- ५०,०००/- ४०,०००/-   
#^ lkkn y'DsL vf]sf jf3   १,००,०००/- ७५,०००/- ५०,०००/- ४०,०००/-   
#& /ftdf6] vf]nfvs{   १,००,०००/- ७५,०००/- ५०,०००/- ४०,०००/-   
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धुिलखेल नगरपािलका  
जग्गाको मु यांकन  
अनुसूची १(ख) 
वडा नं.१२ 

l;=g+ ;8ssf] gfd b]lv –;Dd 
िपच बाटोले छोएका 

जग्गाह  क ची बाटो  गोरेटो बाटो  बाटो नभएको  कैिफयत  

! kgf}lt ;'gyfg zFv' gdf]a2 kgf}lt  gdf]a2 ७,००,०००/- ४,००,०००/- १,००,०००/- ७५,,०००/-   
@ kgf}lt ;'gyfg gf}lj;] kmf6f x'b}  kgf}lt  gdf]a2 ७,००,०००/- ४,००,०००/- १,००,०००/- ७५,,०००/-   

#= 
la=lk /fhdfu{  zf/bf jtf;] 

zFv' gdf]a'2 ;8s 
3'lnv]n gfdf]a'2 १०,००,०००/- ४,००,०००/-  १,००,०००/- ७५,,०००/-   

$ 
kgf}lt ;'gyfg bfxfn 6f]n  

5fk PSn]v]t 
kgf}lt d'naf6f]  ५,००,०००/- ३,००,०००/-  १,००,०००/- ७५,०००/-   

!= zfvf ;8s zFv' gdf]a'2 ३,००,०००/- १,५०,०००/- १,००,०००/- ७५,०००/-   
@= zFv' d'n vs{ zFv' d'n vs{ ३,००,०००/- २,००,०००/- १,००,०००/- ७५,०००/-   

#= 
;xsfnL ;Tofn6f]n  hf]8\g] 

af6f] 
;xsfnL ;Tofn6f]n  ३,००,०००/- २,००,०००/-  १,००,०००/- ७५,०००/-   

$ PSn]v]t 8fF8fs6]/L PSn]v]t 8fF8fs6]/L ३,००,०००/- २,००,०००/- १,००,०००/- ७५,०००/-   

%= 
PSn]v]t 8fF8fs6]/L b]lv  tNnf] 

PSn]v]t 
PSn]v]t 8fF8fs6]/L b]lv  

tNnf] PSn]v]t 
 ३,००,०००/- २,००,०००/-  १,००,०००/- ७५,०००/-   

^ wgsfnL PSn]v]t af6f] wgsfnL kf6L{ leq ३,००,०००/- २,००,०००/- १,००,०००/- ७५,०००/-   
& zFv' /forf]s sfe|] e~Hofª zFv' sfe|] e~Hofª ३,००,०००/- २,००,०००/- १,००,०००/- ७५,०००/-   
*= zFv]Zj/L :s'n gofFkfl6{ zFv]Zj/L O6] ३,००,०००/- २,००,०००/- १,००,०००/- ७५,०००/-   
( zFv' cf]v/af]6 lkKn] ;8s zFv' cf]v/af]6 lkKn] b]lv २,००,०००/- १,००,०००/- ७५,०००/- ६०,०००/-   
!) sflnsf :yfg  cf]v/af]6] O6] b]jL:yfg २,००,०००/- १,००,०००/- ७५,०००/- ६०,०००/-   
!!= gofFkfl6{  b]lj :yfg lkknaf]6 /ofn] २,००,०००/- १,००,०००/- ७५,०००/- ६०,०००/-   
!@ ;'l8vf]nf ;f]t]vf]nf ;'l8vf]nf ;f]t]vf]nf ;Dd २,००,०००/- १,००,०००/- ७५,०००/- ६०,०००/-   
!#= lkknaf]6 /ofn] ;8s lkknaf]6 /ofn] ;8s ;Dd २,००,०००/- १,००,०००/- ७५,०००/- ६०,०००/-   
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l;=g+ ;8ssf] gfd b]lv –;Dd 
िपच बाटोले छोएका 

जग्गाह  क ची बाटो  गोरेटो बाटो  बाटो नभएको  कैिफयत  

!$ zFv' cf]v/af]6 rfkfufFp zFv' cf]v/af]6 rfkfufFp २,००,०००/- १,००,०००/- ७५,०००/- ६०,०००/-   

!%= 
rfk e~Hofª /fdrf]s km:sf]6 

y'Dsf ;8s 
rfk e~Hofª /fdrf]s 
km:sf]6 y'Dsf ;Dd 

 ७,००,०००/- ४,००,०००/- २००,०००/- १०००००/-   

!^ 
km'naf/L s"Os]n yDsf yfkf 

ufFp sfe]| e~Hofª 
km'naf/L e~Hofª  २,००,०००/- १,००,०००/- ७५,०००/- ६०,०००/-   

!&= rfk e~Hofª ;fg]f ufFp ;Dd rfk e~Hofª ;fg]f ufFp २,००,०००/- १,००,०००/- ७५,०००/- ६०,०००/-   
!* y"Dsf u'Djf y'Dsf gaf]j]a'2 ७,००,०००/- ४,००,०००/- २००,०००/- १००,०००/-   

!( 
gofkfl6{ kftn]f a:tL  cw]/L 

ufFp 
gofkfl6{ cw]/L ufFp  २,००,०००/- १,००,०००/- ७५,०००/- ६०,०००/-   

@) 
;fd'bflos ejg kw]/L ;fksf]6f 

ufp 
;fksf]6f ufp  २,००,०००/- १,००,०००/- ७५,०००/- ६०,०००/-   
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धुिलखेल नगरपािलका  
पूवार्धार संरचनाको मु यांकन  

अनुसूची १(ग) 

 

 

क्षत्र  

संरचना प्रित वगर् िफट( )

आर.सी.सी, फ्रम structure पक्का ईटामा िसमे ट 
जोडाइ र आर.सी.सी.छाना

पक्का ईटामा 
आर.सी.सी.छाना वा पक्का 
ईटामा िसमे ट जोडाई र 
िटन,िझगटीको छाना  

पक्का ईटामा माटोको 
जोडाई र ज ता टायलवा 

फुसको छाना  

काचो ईटा वा ढुंगामा माटोको जोडाई भई 
ज ता,टायल वा खरको छाना  

यापािरक 
औद्योिगक तथा 
सं थागत  

आवासीय  

यापािरक
औद्योिगक 
तथा 

सं थागत  

आवासीय 

यापािरक
औद्योिगक 
तथा 

सं थागत  

आवासीय  

यापािरक
औद्योिगक 
तथा 

सं थागत  

आवासीय  
यापािरक 

औद्योिगक तथा 
सं थागत  

आवासीय  

यापािरक 
क्षत्र  ८५० ८०० ८०० ७५० ७०० ६०० ६०० ५५० ५०० ४५० 

ग्रािमण 
आवासीय 
क्षत्र  

८०० ७५० ७५० ७०० ६५० ५५० ५५० ५०० ४५० ४०० 

कृिष क्षत्र  ७५० ७०० ७०० ६५० ६०० ५०० ५०० ४५० ४०० ३५० 
िभर पाखा 
बन क्षत्र  ७०० ६५० ६५० ६०० ५५० ४५० ४०० ४०० ३५० ३०० 
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धुिलखेल नगरपािलका  
मालपोत तथा भुिम कर  

अनुसूची २ 

िस.नं. िववरण  दर रेट  
१ ;fljs w'lnv]n gu/kflnsf If]qleqsf nfO{ बाकी 

रहकेो मालपोत   प्रित रोपनी  .२०.४८ 

२ j8fg= !,@,(,!),!!,/ !@, sf] dfnkf]t c;'nL 
jSof}tf uf|ld0f If]qsf] nflu k|lt /f]kgL  .१० 
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धुिलखेल नगरपािलका  
घर वहाल कर  
अनुसूची ३ 

िस.नं. िववरण  दर रेट  

१ 
घर बहाल कर : नेपाल सरकारबाट वहाल कर असलुीको लािग थप 
िनदेर्शन नआए स म स झौता रकमको  २.००% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



16 
 

धिुलखले नगरपािलका  
यवसाय कर 
अनसुचूी ४ 

िस.नं. िववरण वािषर्क दर रेट 
क  खुद्रा पसल    
१ चरुोट रक्सी समेतका खदु्रा पसलह मा वािषर्क १५००।०० 
२ िडलर चरुोट, रक्सी, िचनी आिद २०००।०० 
३ कवाडी पसल १०००।०० 
४ पान पसल ४००।०० 
५ चरुोट रक्सी समेतका थोक पसलह मा वािषर्क २५००।०० 
६ वेलरी पसल २०००।०० 
७ िभिडयो क्यासेट पसल(रेकडर्र तथा लेयर) १०००।०० 
८ िनमार्ण सामाग्री िबके्रता १५००।०० 
९ क यटुर, िबद्यतुीय सामान, क्यामरा टेिलिभन  ममर्त, कापेर्ट पसल आिदमा १५००।०० 
१० रिडयो, मोवाईल  ममर्त तथा िबिक्र १०००।०० 
११ पेट्रोिलयम पदाथर् थोक(पेट्रोलप प) ३०००।०० 
१२ पेट्रोिलयम पदाथर् खदु्रा ५००।०० 
१३ दिैनक खाद्य सामाग्री खदु्रा पसल ५००।०० 
१४ कपडा तथा रेिडमेट १०००।०० 
१५ सिुत कपडा थोक िबके्रता १५००।०० 
१६ दिैनक खाद्य सामाग्री थोक िबके्रता १२००।०० 
१७ नकुर खले २५००।०० 
१८ पलु हाउस २०००।०० 
१९ एग्रोभट पसल खदु्रा १०००।०० 
२० औषधी पसल खदु्रा १०००।०० 
२१ औषधी थोक िबक्रता १२००।०० 
२२ फुल / िव वा िबके्रता  ६००।०० 
२३ खोटो यवसायी ५००।०० 
२४ िससा लाईउड िबके्रता १०००।०० 
२५ भाँडाकुडा िबके्रता १०००।०० 
२६ ि टल, काठ फिनर्चर तथा फिनर्िशङ  िबके्रता १५००।०० 
२७ खलेौना, उपहार, िग ट िबके्रता ५००।०० 
२८ सवारी साधन िबके्रता ५०००।०० 
२९ केबलु नेटविकर् ङ (ग्राहकह  स मको आधारमा ) ५०००।०० 
३० ट्राभल एजे सी २०००।०० 
३१ िजम से टर १०००।०० 
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िस.नं. िववरण वािषर्क दर रेट 
३२ हवेी ईक्वे मे ट वकर् शप वस, ट्रक समेत १५००|०० 
३३ ड्राई िक्लनसर् ५००|०० 
३४ ग्यास िसिल डर िडलर तथा िडपो १०००|०० 
३५ अटो मेकािनक्स तथा ईि जिनयिरङ बस ट््रयाक्टरह  १०००|०० 
३६ लेथ सेक्शन वकर् शप १०००|०० 
३७ टायर िरसोिलङ १०००|०० 
३८ िसमे ट लक, िरङ र टायल उद्योग १०००|०० 
३९ इट्टा, बालवुा, रोडा िबक्री के द्र ३०००|०० 
४० पानी प्रशोधन के द्र  १००००|०० 
ख िवशेषज्ञ परामशर् तथा अ य यावसायीक पेशामा   
१ वीकृत िचिक सक १५००।०० 
२ किवराज ५००।०० 
३ ईि जिनयर /काउि सलमा दतार् भएको  ईि जिनयरलाई पटके द तरु १५००।०० 
४ काननु यवसायी १०००।०० 
५ लेखापिरक्षक ५००।०० 
६ द त िचिक सक १५००।०० 
७ अनसु धानकतार् तथा परामशर्दाता १०००।०० 
८ ओभरिसयर १०००।०० 
९ बीमा एजे ट १०००।०० 
१० सभर्यर ५००।०० 
११ अनबुादक ५००।०० 
१२ पश ुिचिक सक १०००।०० 
१३ शेयर दलाल २०००।०० 
१४ सहजकतार् १०००।०० 
१५ िनमार्ण यवसाय   
१६ न.पा. क्षेत्रिभत्र ठेगाना भएका तथा अ य ठेकेदारह मा २५००।०० 
ग उ पादनमुलक उद्योग   
१ लाि क पोिलमशर् उद्योग  २५००।०० 
२ होिजयारी उद्योग २०००।०० 
३ अ य उ पादनमलुक उद्योग २५००।०० 
घ उजार्मुलक उद्योग   
५ गोबरग्याँस उद्योग २०००।०० 
६ सोलार २०००।०० 
७ अ य उद्योगमा २०००।०० 
ङ कृिष तथा अ य उद्योग   
१ फिनर्चर उद्योग २५००।०० 
२ कुटानी, िपसानी, पेलानी,  िमल एउटा मेिशन १५००।०० 
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िस.नं. िववरण वािषर्क दर रेट 
३ प्रित थप एक मेिशनमा ५००।०० 
४ सरकारका खिनज उद्योग (रोडा ढँुगा समेत) ४०००।०० 
५ अ य खु ला उद्योग तथा कलकारखाना ( . ५० लाखभ दा मािथ) १००००।०० 
६ सेवा स चार   
७ टेिलफोन, याक्स, ईमेल, ई टनेर्ट आिद ५००।०० 
८ एस.टी.िड आई.एस.िट.िड ५००।०० 
९ फोटोकपी ५००।०० 
१० कुिरयर सेवा ५००।०० 
११ अ य ५००।०० 
१२ िब ीय सेवा   
च आिथर्क कारोबार गनेर् बािण य बैङ्कह मा १५०००।०० 
१ सहकारी सं था बिकङ कारोबार गनेर् १००००/०० 
२ िब ीय सहकारी / फाईना स/लघुिव  बक २ करोड भ दा बढी चुक्ता पुजी भएकालाई  ७५००।०० 
३ िब ीय सहकारी / फाईना स/लघुिव  बक २ करोड भ दा कमचुक्ता पुजी भएकालाई  ५०००।०० 
४ शाखा कायार्लय, अ य थानमा कायार्लय रही कारोबर गनेर् िवि य सं थाह  ५०००।०० 
छ वा य सेवा   
१ गैर सरकारी अ पताल १००००।०० 
२ निसर्ङ होम १००००।०० 
३ िक्लिनक तथा याब १५००।०० 
ज िशक्षा सेवा   
१ नीिज के्षत्रका कुल, मा.िब. १००००।०० 
२ िनिज के्षत्रका क्या पस १५०००।०० 
३ आधारभुत तह  ५००।०० 
४ तािलम तथा अनुस धान के द्र १५००।०० 
५ टाईिपङ क युटर तथा भाषा प्रिशक्षण १५००।०० 
झ गैर सरकारी सं था    
१ अ तराि ट्रय गै.स.सं ५०००।०० 
२ राि ट्रय गैर सरकारी सं था   
३ क) रा ट्र तरीय १०००।०० 
४ ख) िज ला तरीय ७००।०० 
५ ग) नगर तरीय ५००।०० 
६  ममर्त स भार सेवा   
` अ य सेवा   
१ मोटर मोटरसाइकल वकर् शप १०००।०० 
२ रिडयो, िट.भी., घडी,पे्रसर कुकर, िहटर, टेिलफोन सेट, िबद्यतु सामाग्री  ममर्त ७००।०० 
३ युटी पालर्र र ड्राई िक्लनसर् ५००।०० 
४ मास ुिबके्रता ५००।०० 
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िस.नं. िववरण वािषर्क दर रेट 
५ फे्रश हाउस  १०००/०० 
६ साइनबोडर् बनाउने आटर् पसल ५००।०० 
७ िसलाई   
८ साधारण (दईु िसट स म) ३६०।०० 
९ टेलिरङ (दईु िसटभ दा बढी) ५००।०० 
१० कपडा समेत राखी (चार सीट भ दा बढी) १०००।०० 
११ केश सङ्ृगार (सैलनु)   
१२ दईु सीट स म ५००।०० 
१३ पाँच िसट स म ७००।०० 
१४ पाँच सीट भ दा मािथ १५००।०० 
१५ अ य यवसाय   
१६ अ य यवसायको ह मा यवसायको प्रकृित हरेी  ५०० दिेख ७००० स म िलने . ५००।००-

७०००।०० 
ठ सेवा उद्योग   
१ छापाखाना १०००।०० 
२ फोटोग्राफी ७००।०० 
३ अ य ५००।०० 
४ िनमार्ण उद्योग २५००।०० 
ड पयर्टन उद्योग   
१ "क" वगर् होटल तथा िरसोटर् लािग १००००।०० 
२ "ख" वगर् होटल तथा िरसोटर् लािग ७०००।०० 
३ "ग" वगर् होटल तथा िरसोटर् लािग ५०००।०० 
४ रे ुरे ट १५००।०० 
५ फा टफुड भा छाघर १५००।०० 
६ लज मात्र भएकोमा १५००।०० 
७ भोजनालय ७००।०० 
८ िमठाई पसल ७००।०० 
९ िचया चमेना पसल ५००।०० 
१० पाटी यालेश, पाटी भने,ु पाटी बैङ्क्वेट २०००|०० 
११ रे ुरे ट सिहतको तािलम के द्र २०००|०० 
ढ िवधुत, टेिलफोन पोल शु क   
१   िसमे टको पोल,प्रितवषर्, प्रितपोल १२००।०० 
२   काठको पोल,प्रितवषर्, प्रितपोल १५००।०० 
३   फलामको पोल,प्रितवषर्, प्रितपोल १५००।०० 
४ िबधतु ट्रा सफमर्र शु क   
५   िसमे टको पोल,प्रितवषर्, प्रित ट्रा फमर्र १५००।०० 
६   काठ पोल,प्रितवषर्, प्रित ट्रा फमर्र २०००।०० 
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िस.नं. िववरण वािषर्क दर रेट 
७   फलामको पोल,प्रितवषर्, प्रित ट्रा फमर्र २०००।०० 
८ टेिलफोन पोल शु क   
९ मोबाईल टावर २००००।०० 
१० दरु स चार टावर ५०००।०० 
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धुिलखेल नगरपािलका  
जिडबुटी, कवाडी तथा जीवज तु कर  

अनुसूची ५ 

िस.नं. िववरण  दर रेट  
१ यवसायको प्रकृित हरेी (प्रितट्रीप) ५,०००/- दिेख २०,०००/- 

नोट: 
व त ुविगर्करण र करको दर रेटको अ य यव था नगर कायर्पािलकाले तोके वमोिजम हुने छ | 
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धुिलखेल नगरपािलका  
 सवारी कर (वािषर्क) 

अनुसूची ६ 

िस.नं. िववरण दररेट 
क बस ट्रक, लरी १०००।०० 
ख भाडाका कार, जीपह मा ३००।०० 
ग भाडाका टे पोह मा २००।०० 
घ भाडाका िमिनबस, िमिन ट्रकह मा ७००।०० 
ङ िनिज कार, टे पो, जीपह मा २००।०० 
च मोटरसाईकल, कुटर आिदमा ५०।०० 
छ ठेलागाडा, िरक्सा आिदमा २५।०० 
ज िनिज िमिन बस, िमिन ट्रकह मा ३००।०० 
झ न.पा. के्षत्रिभत्रका ठेलागाडा, िरक्साको दतार् गरी न बर िदए बापत ५०।०० 
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धुिलखेल नगरपािलका  
िवज्ञापन कर  
अनुसूची ७ 

िस.नं. िववरण दररेट
(प्रित वगर् िफट) 

क होिडंग बोडर् ,पोल बोडर् ,डी.िप.यस.बोडर्,ग्लो साईन बोडर् (२ बगर् िफट स म ) २५।०० 

ख होिडंग बोडर् ,पोल बोडर् ,डी.िप.यस.बोडर्,ग्लो साईन बोडर् (२ बगर् िफट भ दा मािथ  ) ५०।०० 

ग िभ े लेखन २ बगर् िफट स म  २५।०० 

घ लेक्स िप्र ट यानर /कपडा यानर ६ बगर् िफट स म  २०।०० 

ङ जनुसकैु थानमा यवसाय राखी न.पा.के्षत्र िभत्र यानर,कपडा वा अ य अ थायी 
समान प्रयोग गिर िबज्ञापन गरेको हकमा २ िम.भ दा बढी को लािग प्रितगोटा  ५००।०० 
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धुिलखेल नगरपािलका  
मनोरंजन कर  
अनुसूची ८ 

िस.नं. िववरण  दररेट  
क हजार िसढी तथा टँुिढखेल के्षत्रिभत्र वदशेी चलिचत्र छायाँकन गरेको प्रित िदन १५००।००
ग य-ुटावर के्षत्रमा  वदशेी चलिचत्र छायाँकन गरेको प्रित िदन १५००।००
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

प्रवेश शु क िन न दरमा उठाउनु पनेर् छ   
क सवारीसाधन  िभत्र रहकेा वा पैदल िहड्ने प्रित यिक्त पटके १०।००
ख सवारीसाधन  िभत्र रहकेा वा पैदल िहड्ने िबद्याथीर्  प्रित यिक्त पटके ५।००
ग िबदशेी यिक्त प्रित यिक्त १००।००
घ साकर्  रा ट्र प्रित यिक्त ५०।००

क्यािट्रङ्ग सेवा िदईए बापत लाग्ने 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

सरसफाई शु क 
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
ङ १५१ दिेख मािथ ५००|००

नोट: 
मािथको िववरणमा नसमेिटएको के्षत्रमा मनोरंजन कर संकलन गनुर् पदार् नगर प्रमखुले तोके बमोिजम संकलन गरी,आगामी 
नगर सभामा यसको दर रेट  अनमुोदनको लािग पेश गनुर् पनेर् छ | 
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धुिलखेल नगरपािलका  
वहाल िवटौरी शु क  

अनुसूची ९ 

िस.नं. िववरण दररेट 

१ प्र येक टहरा खाट दिैनक  २५।०० 
२ सडक छेउमा तरकारी राखी ठाउँ ओगट्ने प्रितिदन २५।०० 
३ तरकारी, ठेलागाडी, बदाम राखेको प्रितिदन २०।०० 
४ मेन रोड छेउमा रेिडमेट कपडा बे न राख्नेलाई प्रितिदन ३०।०० 
५ पशपु छी प्रवेश शु क   
६ राँगा-भैसी प्रितगोटा ५०।०० 
७ हाँस , कुखरुा प्रित टोकरी १०।०० 
८ माछा प्रित टोकरी ५।०० 
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धुिलखेल नगरपािलका  
पािकर् ङ्ग शु क   
अनुसूची १० 

िस.नं. िववरण दररेट 

क हिेलक टर या ड गरेको पटके  ५०००।०० 

ख बस ,ट्रक ,लोहरी पटके  १००/०० 
ग िमिनबस,  आिदको पटके ४०।०० 
घ कार, जीप, ट््रयाक्टर आिदको पटके ३०।०० 
ङ मोटरसाईकल, कुटर, ट्या पो, ठेलागाढा, िरक्सा आिदमा पटके १०।०० 

  नोट: सरकारी कामका शु क निलने भनी तोिकएका संघ स था ह का हकमा 
उ लेिखत शु क िलईने छैन / न.पा.बाट पवुर्वत पमा भएका पािकर् ङ शु क 
स ब धी सहमितह  यथावत कायम रहनेछन ्. 

  

धुिलखेल मनोर जन पाकर्  तथा हजार िसंढी के्षत्रमा िन नानुसार शु क लाग्नेछ । 

क मोटरसाईकल, कुटर, ट्या पो, ठेलागाढा, िरक्सा आिदमा पटके १०।०० 
ख कार, जीप,हलकुा सवारी साधन आिदमा पटके ३०।०० 
ग िमिनबस, माईक्रोबस पटके ४०।०० 
घ ट्रक बस पटके १००।०० 
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धुिलखेल नगरपािलका  
टे्रिकङ्ग, कोयोिकड, क्यानोईङ्ग   

अनुसूची ११ 

१. नगर कायर्पािलकाले वीकृत गरी तोके वमोिजमको दरमा टे्रिकङ्ग, कोयोिकड, क्यानोईङ्गको 
शु क असलु गिरने छ | 
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धुिलखेल नगरपािलका  
सेवा शु क,द तुर  
अनुसूची १२ 

िस.नं. िववरण दररेट 
१ िनवेदन द तरु २५।०० 
क िसफािरस द तुर    
१ िक ाकाट िसफािरस प्रित रोपनी ( ग्रािमण के्षत्र ) ५००।०० 
२ िक ाकाट िसफािरस प्रित रोपनी (शहरी के्षत्र  ) १०००।०० 
३ जग्गा लाितङ्गको प्रितिक ा  १०००।०० 
४ उजरुी-सबै प्रकारको २००।०० 
ख  घरजग्गा नामसारी प्रितरोपनी . २०० 
१ जोत नामसारी िसफािरस प्रितरोपनी प्रितरोपनी १००० 
२ गरजग्गा दतार् प्रितरोपनी ५०० 
३ िवतार् जग्गा दतार् नामसारी  प्रितिक ा . ५०० 
४ जोत छोटपत्र र लगत कट्टा   प्रितिक ा . १००० 
५ गठुी जग्गा राज गठुीमा र रैतान नं  पिरणत दतार् नामसारी प्रितरोपनी प्रितिक ा . १००० 
६ ववासी जग्गाको हक प्रमािणत घर भए प्रितघर थप २००।०० 
७ ववासी जग्गाको हक प्रमािणत घर भए प्रितघर थप २००।०० 
८ छुट जग्गादतार् िसफारीस प्रितिक ा प्रितिक ा . २०००।०० 
९ यवसाय नामसारी शु क .  ५००|०० 
ग अ य िसफािरस २००।०० 
१ उद्योग दतार् िसफािरस १०००।०० 
२ िडलरिसप िसफािरस १०००।०० 
३ नाम, थऱ संशोधन िसफािरस २५०।०० 
४ धारा, िबजलुी जडान िसफािरस ५००।०० 
५ धारा, िबजलुी नामसारी िसफािरस २००।०० 
६ घर, लक नं िसफारीस ५००।०० 
७ घर लक नं नामसारी िसफािरस २५०।०० 
८ तीनपु ते फोटो टाँस िसफािरस २००।०० 
९ अ य कायार्लयबाट आउने सजर्िमन २५०।०० 
१० अपतुाली िसफािरस प्रितरोपनी ५००।०० 
११ असहाय अपाङ्गको  िसफारीसको लािग   
घ चार िक ला प्रमािणत प्रित प्रितरोपनी   
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िस.नं. िववरण दररेट 
१ राि ट्रय राजमागर् अरिनको राजमागर्, िस धुली बिदर्वास राजमागर् र पक्की िपच मोटर बाटो 

जोिडएका जग्गाह  
२ ४ आना स म  ६००।०० 
३ ४-८ आना स म   ७००।०० 
४ ८ आना-१ रोपनीस म   ८००।०० 
५ १ रोपनीमािथ प्रितरोपनी  १०००।०० 
ङ क ची सडकले छोएका जग्गाह  
१ ४ आना स म -  ५००।०० 
२ ४-८ आना स म - . ६००।०० 
३ ८ आना-१ रोपनीस म - . ७००।०० 
४ १ रोपनीमािथ प्रितरोपनी .  ८००।०० 
च गोरेटो बाटो 
१ ४ आना स म - .  ४००।०० 
२ ४-८ आना स म -  ५००।०० 
३ ८ आना-१ रोपनीस म - .   ६००।०० 
४ १ रोपनीमािथ प्रितरोपनी  ७००।०० 
छ  बाटोले नछोएका जग्गाह  
१ ४ आनास म  - . २५०।०० 
२ ४-८ आनास म-  ३५०।०० 
३ ८ दिेख १ रोपनी स म -   ५००।०० 
४ १ रोपनी-६ रोपनीस म . १०००।०० 
५ ६ रोपनी-१० रोपनीस म . १८००।०० 
६ १० रोपनी-१५ रोपनीस म  २५००।०० 
७ १५ रोपनी मािथ प्रितरोपनी . १००।०० 
ज घरबाटो प्रमािणत द तुर (घर बाटो िसफािरस)   

अंश प्रयोजनका लािग तपिशलमा लाग्ने द तुरको पचास प्रितशत  मात्र िलने   
अरिनको लोकमागर्ले छोएका जग्गाह    

१ दईु आनास मको लािग प्रितिक ा  ४००।०० 
२ चार आनास मको लािग प्रितिक ा  ६००।०० 
३ आठ आनास मको लािग प्रितिक ा  १२००।०० 
४ एक रोपनी स मको लािग प्रितिक ा  २४००।०० 
५ एक रोपनी दिेख तीन रोपनी स म ३०००।०० 
६ तीन रोपनी  दिेख छ रोपनीस मको लािग प्रितिक ा  ५०००।०० 
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िस.नं. िववरण दररेट 
७ पाँच रोपनीदिेख १० रोपनीस मको लािग प्रितिक ा  ७०००।०० 
८ दश रोपनीभ दा मािथको लािग प्रितिक ा  १००००।०० 

पक्की मोटरबाटोसगँ जोिडएका जग्गाह    
१ दईु आनास मको लािग प्रितिक ा  २ ५०।०० 
२ चार आनास मको लािग प्रितिक ा  ४५०।०० 
३ आठ आनास मको लािग प्रितिक ा  ८००।०० 
४ एक रोपनी स मको लािग प्रितिक ा  १६००।०० 
५ एक रोपनी दिेख तीन रोपनी स म २०००।०० 
६ तीन रोपनीदिेख पाँच रोपनीस मको लािग प्रितिक ा  ३०००।०० 
७ पाँच रोपनीदिेख १० रोपनीस मको लािग प्रितिक ा  ५०००।०० 
८ दश रोपनीभ दा मािथको लािग प्रितिक ा  ७०००।०० 

क ची मोटरबाटोसगँ जोिडएका जग्गाह    
१ चार आनास मको लािग प्रितिक ा  ३००।०० 
२ आठ आनास मको लािग प्रितिक ा  ६००।०० 
३ एक रोपनी स मको लािग प्रितिक ा  ८००।०० 
४ एक रोपनी दिेख तीन रोपनी स म १४००।०० 
५ तीन रोपनी दिेख ५ रोपनीस म प्रितिक ा  २०००।०० 
६ पाच रोपनी दखेी १० रोपनी स म प्रितिक ा .  २५००|०० 
७ १० रोपनी दिेख मािथका लािग प्रित िक ा .  ३०००|०० 

गोरेटो, घोडेटो बाटोसगँ जोिडएका जग्गाह    
१ चार आनास मको लािग प्रितिक ा  २५०।०० 
२ आठ आनास मको लािग प्रितिक ा . ४००|०० 
३ एक रोपनी स मको लािग  प्रितिक ा  ५००।०० 
४ एक रोपनी दिेख तीन रोपनी स म प्रितिक ा  ८००।०० 
५ तीन रोपनीदिेख  ५ रोपनीस म  प्रितिक ा .  १०००।०० 
६ ५ रोपनी दिेख १० रोपनीस म प्रित िक ा .  १५००|०० 
७ १० रोपनीभ दा मािथ प्रितिक ा .  २४००|०० 

बाटो नभएका जग्गाह    
१ आठ आनास मको लािग प्रितिक ा   ३००।०० 
२ एक रोपनी स मको लािग  प्रितिक ा  ४००|०० 
३ एक रोपनी दिेख तीन रोपनी स म प्रितिक ा  ५००।०० 
४ तीन रोपनीदिेख ५ रोपनीस म प्रितिक ा . ६००।०० 
५ ५ रोपनीदिेख १० रोपनी स म प्रितिक ा . १०००|०० 
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िस.नं. िववरण दररेट 
६ १० रोपनीभ दा मािथ प्रितिक ा .  १५००|०० 
झ वािषर्क आ दानी प्रमािणत द तुर आ दानीको ०.२ 

प्रितशत  
फमर् िवक्री   

१ िनवेदन फारम २५/०० 
२ नाता प्रमािणत िनवेदन फारम ५०।०० 
३ नागिरकता िसफािरस  ४०।०० 
४ नक्शापास फारम १०००।०० 
५ प्रमाणपत्र २००।०० 
६ अंिगकृत नागिरकता िसफािरस २०००।०० 
७ रकम कलम उठाए बापत शु क प्रित हजार ०.२०% 
८ घर बहाल कर २.००% 
९ न.पा.के्षत्र िभत्रका सावर्जिनक थल, ऐलानी जग्गा वा बाटोको छेउमा अ थायी 

यवसाय गनर् िदएबापत िनमार्ण िबटौरी कर  २०।०० 

` शौचालय प्रयोग शु क   
१ न.पा.का वािम वमा रहेका शौचालयह  प्रयोग गरेबापत   
२ िदशा १०।०० 
३ िपसाब ५।०० 
४ नान ५०।०० 
५ गाडी सरसफाई प्रित गाडी १५०|०० 
६ j8fg= !,@,(,!),!! / !@, sf] dfnkf]t c;'ln jSof}tf   uf|ld0f If]qsf] nflu 

? !) / zxl/ Ifqsf] 
nflu @).$*  

७ स पि  मू याङ्कन द तरु  नेपालीमा ०.०५प्रितशत  
८ न.पा.बाट हुने कुनै पिन िसफारीसको यनूतम शु क  २०० भ दा जितसकैु कम 

भए पिन  २०० मा नघटाई िसफािरस द तरु िलने . २००/०० 

ट सेवा शु क (क)   
िनयमानसुार एकीकृत स पि  कर नलाग्ने संघसं थाह मा दहेाय अनसुारको सेवाशु क 
लगाउने   

१ . १ लाख दिेख १० लाख स म ५००।०० 
२ . १० लाख १ दिेख २० लाख स म १०००।०० 
३ . २० लाख १ दिेख ३० लाख स म २०००।०० 
४ . ३० लाख १ दिेख ५० लाख स म ५०००।०० 
५ . ५० लाख १ दिेख १ करोड स म १००००।०० 
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िस.नं. िववरण दररेट 
६ . १ करोड दिेख ५ करोड स म २००००।०० 
७ . ५ करोड भ दा मािथ प्रितलाख २००।०० थप 
ठ सेवा शु क (ख)   

ढल िनकास जडान शेवा शु क   
१ नयाँ घर िनमार्णको ह मा प्रितघर  ५०००।०० 
२ परुानो घरको ह मा प्रितघर  ३०००।०० 
३ अनमुित निलई परुानो घरको ढल जडान गदार् प्रितघर  ५०००।०० 
ड ढल प्रशोधन के द्र अवलोकन शु क २०००।०० 
१ सावर्जिनक संरचना ममर्त सेवा शु क  ५०००।०० 
२ बािषर्क आ दानी प्रमािणत गदार् िनयमानसुार न.पा.मा ितनर् पनेर् बहालकर ितरेको 

हनेुर् पनेर्छ   

ढ बैदेिशक प्रयोजनका लािग अङ्गे्रजीमा िसफािरस पत्रह    
१ नाता प्रमािणत (४ जना स म . ५००, ४ जना भ दा मािथ प्रित यिक्त . १०० का दरले थप) 
२ ज म प्रमािणत ५००।०० 
३ कर चकु्ता प्रमािणत ५००।०० 
४ िववािहता र अिववािहता प्रमािणत ५००।०० 
५ आय ोत प्रमािणत ०.५ प्रितशत  
६ दबैु एकै भएको प्रमािणत ५००।०० 
७ स पि  मू याङ्कन िसफािरस ०.१५ प्रितशत  
८ नोट : वैदिेशक रोजगार वा अ ययनमा जाने  नागिरक वा िनजको पिरवारले 

न.पा.मा एकीकृत स पि  कर प्रयोजनका लािग पेश गरेको मू यको शत 
प्रितशतस म मू याङ्कन बढाई मू याङ्कन गिरनेछ । 

  

९ प्रितिलपी द तरु प्रित A4 साईज पेपर १०।०० 
१० नगरपािलकाको अिमनको सेवा िलन चाहमेा सेवा शु क बापत ५००।०० 
११ सावर्जिनक िनमार्ण सामाग्री थपुारेमा प्रितिदन १०।०० 
ण िवपद यव थापन सेवा शु क १००।०० 
१ िडिजटल नापी सेवा शु क   
२ शहरीके्षत्र प्रित िक ा,प्रितवषर् १००।०० 
३ ग्रामीणके्षत्र प्रित  िक ा,प्रितवषर् २५।०० 
४ सडक कटान द तरु  प्रित वगर्िमटर ५०००।०० 
५ मेलिमलाप द तरु -िमलापत्र म याङ्कन रकमको आधारमा कुल मु यको 

०.०१ प्रितशत दईु वा सो भ दा बिढ जित पक्ष हु छन सबै पक्षबाट दामासाह मा 
िलने 

मु यको ०.०१ प्रितशत 
िलने 

६ ज म, मृ य,ु िववाह, बसाईसराई, स ब ध िब छेद (समयिभत्रदतार् नगरेमा) ५०।०० 
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िस.नं. िववरण दररेट 
७ समयिभत्र दतार् गरेमा (प्रमाणपत्र द तरु) २५।०० 
त ज म, मृ यु, िववाह, बसाईसराई, स ब ध िब छेद प्रितिलपी २५।०० 

िबल ब शु क   
१ नगरपािलका के्षत्रिभत्रको जग्गा िकनबेच प ात सक्कल प्रमाणपजूार् सिहत ३५ 

िदनिभत्र न.पामा एकीकृत स पि  करमा  दतार् गनेर्लाई िन:शु क दतार् गनेर्    

२ नगरपािलका के्षत्रिभत्रको जग्गा िकनबेच प ात सक्कल प्रमाणपजूार् सिहत ३५ 
िदनदिेख ६ मिहना िभत्र दतार् गनेर्लाई ५०।०० 

३ नगरपािलका के्षत्रिभत्रको जग्गा िकनबेच प ात सक्कल प्रमाणपजूार् सिहत ६ 
मिहना दिेख १ वषर् िभत्र दतार् गनेर्लाई ७५।०० 

४ नगरपािलका के्षत्रिभत्रको जग्गा िकनबेच प ात सक्कल प्रमाणपजूार् १ वषर् पिछ 
दतार् गनेर्लाई प्र येक वषर् . ७५ मा २० % थप 

थ एिककृत स पि  कर प्रितिलपी . १००।०० 
१ ज म दतार्, मृ य ुदतार् प्रितिलपी ५०।०० 
२ सजर्िमन मचुु का सेवा शु क . २००।०० 
३ संघ स था, कायार्लयबाट आएको ज म दतार्, मृ य ुदतार्, िववाहदतार् तथा 

नागिरकता िसफारीश . १००।०० 

४ घर  कायम िसफािरस  ५००/- 
५ छात्रविृ  िसफािरस  २००/- 
६ िवप न िव याथीर्छात्रविृ  िसफािरस  २००/- 
७ अपांग िसफािरस  िनशु क 
८ थायी बसोवास िसफािरस  ५००/- 
९ आिथर्क आव था बिलयो वा स प नता प्रमािणत  २०००/- 
१० आिथर्क आव था कमजोर वा िबप नता प्रमािणत  २००/- 
११ धारा जडान िसफािरस  ५००/- 
१२ जीिवत रहकेो िसफािरस  २००/- 
१३ यवसाय ब द िसफािरस  ५००/- 
१४ यवसाय संचालन नभएको िसफािरस  ५००/- 
१५ कोटर् िफ िमनाहा िसफािरस  ५००/- 
१६ नावालक पिरचय पत्र िसफािरस  २००/- 
१७ चौपाया स बि ध िसफािरस  १०००/- 
१८ उधोग ठाउँसारी िसफािरस  १०००/- 
१९ िबद्यालय ठाउँसारी िसफािरस  १०००/- 
२० िव यालय संचालन वीकृत कक्षा विृद्धिसफािरस  १०,०००/- 
२१ यिक्तगत िववरण िसफािरस  २००/- 
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िस.नं. िववरण दररेट 
२२ सम्रक्षक िसफािरस ( यिक्तगत) २००/- 
२३ सम्रक्षक िसफािरस (सं थागत) ५००/- 
२४ कोठा खो ने कायर्/रोहवरमा ब ने कायर्  ५००/- 
२५ िनशु क वा स:शु क वा य उपचार िसफािरस  २००/- 
२६ घर पाताल प्रमािणत  २००/- 
२७ कामज/म जरुीनामा प्रमािणत  २००/- 
२८ हकवाला वा हकदार प्रमािणत  ५००/- 
२९ अिववािहत प्रमािणत  ५००/- 
३० जग्गा रेखाङ्कनको कायर्/सो  १०००/- 
३१ जग्गा धनीपजुार् हराएको िसफािरस  २००/- 
३२ पजुार्मा घरकायम गनेर् िसफािरस  २००/- 
३३ बैदिेशक प्रयोजनका लािग कागजात प्रमािणत  २००/- 

 

नोट: 
१.कुनै पिन िसफािरसह  िददा घर वहालमा िदएको भए वा कुनै पिन यवसाय गरेको भए वहाल करको स झौता सिहत वहाल कर चकु्ता 
गरी यवसाय करमा दतार् गरेर मात्र िसफािरस प्रदान गिरने छ | 
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धुिलखेल नगरपािलका  
पयर्टन शु क    
अनुसूची १३ 

िस.नं. िववरण  दररेट ( .) 

१ 
होटल एशोिसयसन अफ धिुलखेल (HAAN) सँग सम वय र वातार् गरी 
पयर्टन प्रवेश शु क लगाउने अव थामा प्रित पयर्टक  १०००/०० 

वा  

२ 
पयर्टक तरीय होटेल तथा रे ुराको िवलमा थप गरी िलने पयर्टन सेवा
शु क  २.००% 
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धुिलखेल नगरपािलका  
कर छुट  

अनुसूची १४ 

िस.नं. िववरण लाग्ने शु क तथा द तरुमा

१ हिरत मापद ड परुा भएका भवनह का लािग ५ बषर् स म एिककृत 
करमा लाग्ने शु कमा छुट  १० प्रितशत 

२ २५ जना भ दा बढीलाई रोजगारी िदने उद्योग यवसायीह लाई ५ बषर् 
यवसाय करमा छुट को यव था गिरने छ | ५० प्रितशत 

३ अ डर ग्राउ ड पािकग बनाउने भवनमा नक्सा पास द तरुमा  छुट | १० प्रितशत 

४ न.पाका िब तािरत वडाह मा नक्सा अिभलेखीकरण गदार् गैह 
नाफामलुक तथा सामदुाियक सं थाह को भवनलाई छुट  ५० प्रितशत 

५ असा  अपांगह लाई िनशु क 

६ आ.व. को पौष मसा तस म एिककृत स पि  कर ितनेर् कर दाता 
ह लाई छुट िदईनेछ | १० प्रितशत 

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

८ वािषर्क सवारी कर ितनेर् सवारी साधनलाई पािकङ्ग शु कमा  छुट २५ प्रितशत 

९ कर द तरु ,शु क तथा जिरवाना छुट वा िमनाहा गदार् नगर 
कायर्पािलकाको बैठक बसी द तरु छुट िदन सिकने छ |  

१० वडा नं.१,२,१०,११ र १२ का ग्रािमण के्षत्रका जग्गा ह मा घरबाटो
िसफािरस गदार् लाग्ने िसफािरस   द तरुमा  छुट  ४० प्रितशत 
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धुिलखेल नगरपािलका  
लिटङ्ग  

अनुसूची १५ 

१ वडामा जग्गा लिटङ्ग िसफािरस द तरु  १००० 

२ जग्गा लिटङ्ग सेवा शु क  प्रितरोपनी १०,०००/- 

३ घडेरी खानुर् पदार् प्रित घ.िम  १०००/०० 

४ घडेरी पनुुर् पदार् प्रित घ.िम. ५००/०० 

५ जग्गा लिटङ्ग के्षत्रमा  िबगत बषर् दखेी घडेरी िकनी बसेकालाई िसफािरस िलन आउदा प्रित रोपनी  ५०००/०० 
 

नोट : 
१. यस नगरपािलकाको जग्गा लिटङ्ग गदार् नगरपािलकाको अनमुित निलई गनेर्  यिक्त,संघ सं थाह लाई शत 
 प्रितशत जिरवाना लाग्ने छ | 
२. लिटङ्ग गदार् नक्सामा राजकुलो दिेखएको थानह मा राजकुलोको यव थापन वयं लाितङ्ग गनेर् यिक्त वा 
 सिमितले गनुर् पनेर् छ | 
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धुिलखेल नगरपािलका  
नक्सा पास द तुर  
अनुसूची १६ 

िस.नं. िववरण  दररेट  
नक्सा पास द तुर   

१ सिुखर्चनुा जोडाई प्रितघर १५००।०० 
२ माटो जोडाई क चीघर प्रितघर १०००।०० 
३ सािबक बमोिजम भवन तथा घर  ममर्त  वीकृित प्रितघर १०००।०० 
४  अ थायी टहरा प्रित बगर्िफट. साधारण ३।०० 
५  अ थायी टहरा उद्योग होटल आिद प्रित बगर्िफट.  ५।०० 
६ माटो जोडाईको पक्की घर प्रित बगर्िफट. ४।०० 
७ िसमे ट जोडाईको पक्की घर भूँई त ला प्रित बगर्िफट. ८।०० 
८ िसमे ट जोडाईको पक्की घर पिहलो त ला दिेख मािथ प्रित बगर्िफट. १०।०० 
९ होटल यवसाय र सिपङ क लेक्सको लािग प्रित बगर्िफट. १५।०० 
१० िस. नं २६ क, ख, ग का घरह  िनमार्ण कायर् सके पिछ नक्शापास गदार् थप द तरु सु  

लाग्ने द तरुमा ५०.००% 

११ क पाउ ड िसमे ट जाडाई प्रित बगर् िफट ३।०० 
१२ क पाउ ड माटो जोडाई २।०० 
१३ न.पा. हुन ुअगाबै िनमार्ण भएको घरमा त ला थप गदार् पिहले िनमार्ण भए जित घरको 

हकमा प्रमािणत द तरु प्रित बगर्िफट.नक्सा पास गदार्को द तरुको ५० प्रितशत  

  नक्सा नामसारी द तुर प्रित बगर्िफट 
१४ पािरवािरक ३।०० 
१५ यवसाियक ७।०० 
१६ अ य  ५।०० 
१७ माटोको जोडाईले ट्र ट लगाई काठ प्रयोग गरी बनईएको घर ह  (क ची ) यवसाियक 

प्रयोजनका लािग प्रित वगर् िफट . ६।०० 

१८ अरिनको राजमागर् तथा धिुलखेल िस धिुल बिदर्वास राजमागर्को  १०० िमटर दायाँ 
बायाँको के्षत्रका हकमा भईुतँलाकोको प्रित बगर्िफट  १०।०० 

१९ अरिनको राजमागर् तथा धिुलखेल िस धिुल बिदर्वास राजमागर्को १०० िमटर दायाँ 
बायाँको के्षत्रका हकमा मािथ ला तलाह मा प्रित बगर्िफट  १२।०० 

२० अरिनको राजमागर् तथा धिुलखेल िस धिुल बिदर्वास राजमागर् बाहके अ य शहरी ८।०० 
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िस.नं. िववरण  दररेट  
के्षत्रह मा भईुतँलाकोको लािग प्रित बगर्िफट 

२१ अरिनको राजमागर् तथा धिुलखेल िस धिुल बिदर्वास राजमागर् बाहके अ य शहरी 
के्षत्रह मा मािथ ला तलाह का लािग प्रित बगर्िफट  ९।०० 

२२ नक्सा पास धरौटी  प्रित क्यार फुट  ५।०० 
२३ घर िनमार्ण सरसफाई ५०००।०० 
२४ भवन घर िनमार्ण गनेर् यिक्त (ठेकेदार) १०००।०० 
२५ घर नक्शा-पास उजरुी द तरु १५००।०० 
२६ जग्गा लािनङ ( लिटङ्ग)द तरु परुानो भएकालाई प्रित रोपनी ५०००।०० 
२७ भवन एनले तोकेको "क" र "ख" वगर्का भवनह को Structureिव ेशण र छलफल 

गनुर् पनेर् भएकोले यसको लािग न.पा.लाई िवज्ञ परामशर्दाता आव यक पनेर् दिेखदा 
य ता घरह को अितिरक्त शु क .प्रितघर  

२००००/०० 
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धुिलखेल नगरपािलका 
सरसफाई सेवा शु क   

अनुसूची १७ 

िस.नं िववरण मािसक दर रेट ( .)
क पसल बाहेक कोठा भाडामा प्रयोग भएको घर    
१ k;n afx]s sf]7f ef8fdf k|of]u ePsf] klSs 3/   १५०/०० 

२ klSs 3/ dfl;s  १००/०० 

३ k;n afx]s sf]7f ef8fdf k|of]u ePsf] sRrL 3/  ८०/०० 

४ sRrL 3/  ५०/०० 
v xf]6n÷l/;f]6{  

१ s ju{sf] nflu  ७०००/०० 

२ v ju{sf] nflu  ५०००/०० 

३ u ju{sf] nflu  ३०००/०० 

ग /]i6'/]06÷u]i6xfp;÷vfhf 3/sf nflu  ५००/०० 

१ /]i6'/]06÷vfhf 3/sf nflu  ३००/०० 

२ lrofk;n÷hnkfg u[xsf nflu  १००/०० 

घ kf6L{ Kofn];÷kf6L{ e]Go"÷a]GSo"6÷tflnd s]Gb|    

१ kf6L{ Kofn];÷kf6L{ e]Go"÷a]GSo"6sf nflu  ५००/०० 

२ tflnd s]Gb  ७००/०० 

३ dgf]/~hg kfs{÷lkslgs :k6  १०००/०० 

ङ t/sf/L tyf kmnkm'n k;n    

१ yf]s tyf फलफुलsf nflu ५००/०० 

२ v'b|f las|]tfsf nflu  ३००/०० 

च c:ktfn tyf gl;{Ë xf]d    

१ c:ktfnsf] nflu  १५०००/०० 

२ gl;{Ë xf]dsf nflu  १५०००/०० 
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िस.नं िववरण मािसक दर रेट ( .)

छ  ;/sf/L÷ u}/ ;/sf/L sfof{no÷ lzIf0f ;+:yfx?    

१ ;/sf/L sfof{nox?   ५००/०० 

२ lzIf0f ;+:yf÷u}/ ;/sf/L sfof{nox?  3२००/०० 

३ –      laZj laBfnosf nflu   १५०००/०० 

ज k;n÷sjf8L÷Uof/]h÷pBf]u    

१ ;j} k|sf/sf] k;n  १००/०० 

२ sjf8L k;n  १०००/०० 

३ Uof/]h  ३०००/०० 

४ साना 3/]n' pBf]usf nflu  २००/०० 

५ kf}N6L kmd{ nflu  १०००/०० 

६ kf}N6L Xofr/L kmd{  ३०००/०० 

झ cgsn ;le{;  प्रित १०० िमटर  

१ k|lt !)) ld6/  b'/Lsf] (फोहोर मैलाको उठाउने थान देिख 

फोहोर यव थापन गन ठाउँ स म) 
१००/०० 

नोट: 
१.मािसक सरसफाई शु क भकु्तानी नगनेर्  सेवाग्राहीलाई सेवा िदन नगरपािलका बा य हुने छैन | 
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धुिलखेल नगरपािलका  
भाडा द तुर   
अनुसूची १८ 

िस.नं. िववरण दररेट 
भाडा द तुर   

१ जेिटङ मेिशन (नगरपािलका के्षत्रिभत्र) प्रित िट्रप (सक्शन मेिशन) ६०००।०० 
२ जेिटङ मेिशन (नगरपािलका के्षत्रबािहर) प्रित िट्रप (पनौती र बनेपा) (सक्शन मेिशन) ९०००।०० 
३ ट्याङ्कर (नगरपािलका के्षत्रिभत्र) प्रित िट्रप  ४०००।०० 
४ ट्याङ्कर (नगरपािलका के्षत्रबािहर) प्रित िट्रप (पनौती र बनेपा) ७०००।०० 
५ जेिटङ मेिशन नगरपािलका के्षत्रबािहर पाँचखाल न.पा.मा अरिनको लोकमागर् सडकको 

दायाँ बायाँ १०० िमटर िभत्रस म (सक्शन मेिशन) १२०००।०० 

६ जेिटङ मेिशन वनेपा-िस धिुल-बदेर्वास भकु डे स को लािग मखु्य सडकको दाया वाया 
१०० िमटर िभत्र  १५०००।०० 

७ याक-हू लोडर भाडा प्रितघ टा  १२००।०० 
८ याक-हू लोडरलाई िग्रज प्रितिदन १०००।०० 
९ याक-हू लोडरलाई तेल प्रितघ टा १० िलटर 

न.पा पिरषर चौर तथा ट्र ट हल भाडा  प्रितिदन  
१० ट्र ट हल भाडा  ४०००/०० 
११ नगरपािलका कायार्लय पिरसर चौर भाडा  २५००/०० 
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धुिलखेल नगरपािलका  
द ड जिरवाना  
अनुसूची १९ 

िस.नं. िववरण दररेट

१ 

नक्सा पास नगरी िड. पी.सी. गरेमा वा तला थप गरेमा नगरप्रमखुको िनणर्य अनसुार . 
५००० दिेख मािथ जिरवाना लाग्ने छ । वीकृत नक्शाभ दा डी.पी.सीको थपघट गरेमा 
लागेको द तरुको ५० प्रितशत जिरवाना लाग्ने छ । अ थायी टहरा तथा क ची घरिनमार्ण 
गरेमा नगरप्रमखुको िनणर्य अनसुार . १००० दिेख मािथ जिरवाना लाग्ने छ । 

२ अनमुित निलई जग्गा लाितंग गिर अनमुित माग गनर् आएमा शत प्रितशत जिरवाना लाग्ने छ | 

३ िनमार्ण स प न प्रमाण पत्र िददंा नक्सा पास अनसुार संरचना िनमार्ण नगरेका तर िनधार्िरत 
मापद ड परुा भएका संरचनाह को हकमा (प्रित वगर् िफट) .१० 

४ न.पा.मा ितनुर्पनेर् कर चाल ुआ.व.मा नबझुाएमा मालपोत ,ए.स.क. बाहकेमा वािषर्क १०.००% 
५ एकीकृत स पि  कर प्र येक वषर् नबझुाएकाको जिरवाना वािषर्क २०.००% 
६ तोकेको थान बाहेक अ यत्र सडक पेटी, पुराताि वक स पदा थलमा सवारी साधन पािकर् ङ गरेमा
क पिहलो पटक ५००।०० 
ख दो ो पटक ५०००।०० 
ग ते ो पटक १००००।०० 
घ चौथो पटक १५०००।०० 
ङ पाँचौ पटकमा सवारी साधन िनय त्रणमा िलई सरुक्षा िनकायमा िज मा लगाईने तथा िबगो १५०००।०० 
७ यवसाय मूलक सामान सडक पेटीमा राखेमा   
क पिहलो पटक ५००।०० 
ख दो ो पटक ५०००।०० 
ग ते ो पटक १००००।०० 
घ चौथो पटक १५०००।०० 
ङ पाँचौ पटकमा सामान जफत गिरने तथा िबगो १५०००।०० 
८ होिडङ बोडर्, लेक्स बोडर्, साईनबोटर् सडक पेटीमा राखेमा   
क पिहलो पटक ५००।०० 
ख दो ो पटक ५०००।०० 
ग ते ो पटक १००००।०० 
घ चौथो पटक १५०००।०० 
ङ पाँचौ पटकमा सामान जफत गिरने र िबगो १५०००।०० 
९ िनमार्ण सामाग्री हटाएको   
क पिहलो पटक ५००।०० 



44 
 

ख दो ो पटक १००००।०० 
ग ते ो पटक १५०००।०० 
घ चौथो पटकमा नपा बाट प्रदान गिरने सेवा सिुवधा रोक्का गिरने सिहत िबगो १५०००।०० 
१० सावर्जिनक स पि  क्षित   
क पिहलो पटक ५०००।०० 
ख दो ो पटक १००००।०० 
ग ते ो पटक १५०००।०० 
घ चौथो पटकमा नपा बाट प्रदान गिरने सेवा सिुवधा रोक्का गिरने सिहत िबगो १५०००।०० 

११ सडक सीमा र सावर्जिनक जग्गा अितक्रमण गरी घर/टहरा/पखार्ल/घेराबार र अ य 
संरचना िनमार्ण गनेर्   

क पिहलो पटक ५००।०० 
ख दो ो पटक ५०००।०० 
ग ते ो पटक १००००।०० 
घ चौथो पटक १५०००।०० 
ङ पाँचौ पटकमा न.पा. बाट प्रदान गिरने सेवा सिुवधाबाट रोक्का गिरने साथै िबगो १५०००।०० 

१२ तोिकएको ढल प्रशोधन के द्रमा जडान भएको  शोचालयको ढल बाहेक अ य  
शौचालयको र यान (फोहोर) सावर्जिनक थानमा खु ला छोडेको   

क पिहलो पटक ५००।०० 
ख दो ो पटक ५०००।०० 
ग ते ो पटक १००००।०० 
घ चौधो पटक १५०००।०० 
ङ पाँचौ पटकमा न.पा. बाट प्रदान गिरने सेवा सिुवधाबाट रोक्का गिरने साथै िबगो १५०००।०० 

नोट:  
१. प्रचिलत कानुनमा तोकेको द ड जिरवाना सोही अनुसार हुनेछ | 
 

  



45 
 

धुिलखेल नगरपािलका  
राज  अिभविृद्ध स ब धी योजना तथा कायर्क्रम  

अनुसूची २० 

िस.नं. योजना/कायर्क्रम अनुमािनत
लागत  

रज  संकलन हुने
िनि त क्षत्रह   

वािषर्क आय संकलन
अनुमािनत  कैिफयत  

१ नगर यातायात संचालन  २ करोड   १५ लाख शंखपुिटचौर- शारदा बताश-े
धिुलखले-दिेवटार १ स म 

२ धिुलखले संग्रहालय िनमार्ण  १ करोड प्रवेश शु क ,समानह िबिक्र िवतरण १० लाख िगता मि दर वडा नं.६ 
३ टुिडखले मनोरंजन पाकर्  पिरसर मनोर जन पाकर् १ करोड पसल कवल  भाडा २० लाख मनोरंजन पाकर्  पिरसर वडा नं.७ 
४ ीख डपरु लायकु दरवारमा पसल कवल िनमार्ण ७ लाख पसल भाडामा ३ लाख वडा नं.५ 
५ न.पा. पिरसरमा टाफ तथा कवल िनमार्ण  १ करोड पसल कवल भाडा १० लाख वडा नं.७ 
७ एिककृत मास ुबजार तथा बदशाला िनमार्ण  १ करोड एिककृत मास ुपसल बदशाला ,तरकारी पसल समेत १० लाख
८ धिुलखले ठुलो बन सम्रक्षण तथा मनोर जन पाकर्  िनमार्ण ३ करोड २५ लाख वडा नं.७ 
९ काभ्र ेभं याङ सावर्जिनक शौचालय िनमार्ण १० लाख प्रवेश शु क ,तथा पसल कवल िनमार्ण २ लाख वडा नं.९ 
१० बहुउदशेीय सामदुाियक भवन  २ करोड सटर पसल ,तािलम,सेिमनार,िबवाह,ब्रतब द २५ लाख वडा नं.६ 

११ न.पा. क्षेत्र िभत्र रहकेा सावर्जिनक जग्गाह मा आयआजर्न 
हुने    भौितक संरचना िनमार्ण    

१२ धिुलखले जग्गा एिककरण आयोजना  संचालनमा याउनु पनेर् १ करोड वडा नं.४ 

१३ पयर्टन सेवा शु क    होटेल एसोिशयशन संग छलफल गिर  ५० लाख (रकमको २% 
को दरले )  

१४ िशक्षा सेवा शु क    िबद्याथीर् भनार् हुदँा कुल ,कलेज यव थापनसंग 
छलफल गनेर्  

५० लाख (रकमको १% 
को दरले )  

१५ खानेपानी सेवा शु क    खानेपानी उपभोक्ता सिमित संग छलफल गनेर्  ५० लाख(उठेको 
रकमको १% को दरले )  

१६ सिपङ्ग क लेक्स ५० लाख पसल, कवल िनमार्णाधीन  ३५ लाख वडा नं.६ 
१७ य ूटावर िनमार्ण १ करोड प्रवेश शु क १५ लाख वडा नं.८ 

 


