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धलुिखेि नगरपालिका 
काभ्रपेिाञ्चोक, बागमती प्रदेश 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड: ४ संख्या : 2  लमलत: 2077/03/31 

भाग - १ 

धलुिखेि नगरपालिका 

धलुिखेि नगरपालिकाको आलथिक ऐन, २०७७ 

धलुिखेि नगरपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायािन्वयन गनि बनेको ऐन 

नगर सभाबाट पाररत लमलतिः २०७७/०३/१८ 

प्रमाणीकरण लमलतिः २०७७/०३/२५ 
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प्रस्तावना: 
धलुिखेि नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७७।७८ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायािन्वयन 
गनिको लनलमत्त स्थानीय कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट ददने तथा आय संकिनको प्रशासलनक 
व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संववधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजजम 
धलुिखेि नगर सभािे यो ऐन बनाई िागू गरेको छ। 

 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यस ऐनको नाम “आलथिक ऐन, २०७७” रहेको छ। 

(२) यो ऐन २०७७ साि श्रावण १ गते देजख धलुिखेि नगरपालिका िेत्रमा िागू 
हनेुछ। 

२. सम्पलत करिः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यजि वा संस्थाको स्वालमत्वमा रहेको 
जग्गा र त्यस्तो जग्गामा बनेको भौलतक संरचनाहरुिाई एकीकृत रुपमा वहसाब गरी 
सम्पजत्त कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ। तर गठुी जग्गामा सम्पजत्त कर िगाइने 
छैन। नक्सा पेश गदाि लनमािण कायिको समय तालिका पेश गरी सोही समय तालिका लभत्र 
लनमािण सम्पन्न गनुि पनेछ। पेश गरेको समय तालिकाको आधारमा सम्पत्ती करको गणना 
गररनेछ। यदद कसैिे नक्सा पेश गरेको भन्दा कम तल्िा लनमािण गरी कायािियमा 
जानकारी गराएमा लनमािण भएको संरचनािाइि मात्र मलु्यांकनमा समावेश गनि सवकनेछ।  

२) उपदफा (१) बमोजजम िगाइने सम्पजत्त करको गणना र दर अनसूुची -१ मा 
उल्िेख भए बमोजजम हनेुछ। अनसूुची १ बमोजजम सम्पत्ती कर गणना गदाि न्यूनतम रु 
५ िाख सम्मको मूल्यांकनमा रु २२०।- बाहेक कुनै पलन ब्यजि/संस्थाको साववकको 
सम्पत्तीमा घटवढ नभै अजघल्िो आ.व.मा कायम रहेको सम्पत्ती कर भन्दा वढी हनु गएमा 
अजघकतम १० प्रलतशत लभत्र समायोजन गरी तथा घटीको हकमा अजघल्िो आ.व.को 
भन्दा नघट्ने गरी कर असूिी गररनेछ। 

३) यस दफा बमोजजम सम्पजत्त कर िगाउँदा घर जग्गाको आकार, प्रकार, बनौट 
र उपयोग, अचि सम्पजत्तको उत्पादनशीि उपयोगको अवस्था, नागररकको जीवनस्तर, 
आलथिकस्तर, कर लतनि सक्ने िमता, अचि सम्पजत्तको प्रचलित बजारमूल्य तथा ह्रासमूल्य 
समेतिाई ववचार गरी कायिपालिकािे आवश्यक कायिववलध बनाई िागू गनि सक्नेछ। 

४) सम्पजत्त कर संकिन गदाि घर जग्गा बहाि कर, ब्यवसाय कर, सरसफाइ 
शलु्क, ववपद् व्यवस्थापन शलु्क र सडक बत्ती शलु्क समेत एकीकृतरुपमा असूि उपर 
गररनेछ। साथै वय करहरु चिुा नगरेमा नगरपालिका तथा वडा कायािियबाट प्रदान 
गररने सेवा ददन कायाििय वाध्य हनेुछैन । 
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३. भलूम कर (मािपोत): नगरपालिका िेत्रलभत्र अनसूुची -२ बमोजजम भलूम कर (मािपोत) 
िगाइने र असूि उपर गररनेछ। तर दफा २ बमोजजम सम्पजत्त कर िगाएको जग्गामा 
भमूीकर (मािपोत) िगाईने छैन। 

४. घर जग्गा बहाि करिः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यजििे घर, पसि, ग्यारेज, 

गोदाम, टहरा, सेड (छप्पर), कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंजशक तबरिे बहािमा 
ददएकोमा बावर्िक बहाि रकममा बहाि कर िगाउन सक्नेछ। घर जग्गा बहाि कर 
सम्बन्धमा भाडा लनधािरणको िालग सम्झौता गनुि पनेछ । सम्झौता गदाि नगरपालिकािे 
तोकेको न्यूनतम दर भन्दा कम नहनेु गरी सम्झौता गनुि पनेछ। यसरी गररने सम्झौता 
कजम्तमा ३ मवहनाको न्यूनतम अवलधको हनु ुपने साथै सोही बमोजजम कर भिुानी गनुि 
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम िगाईने घरजग्गा वहाि करको दर अनसूुची -३ मा 
उल्िेख भए बमोजजम हनेुछ।  

३) उपदफा (१) बमोजजम िगाईने बहाि रकम लनधािरण गनिको िालग 
नगरपालिकािे घरजग्गा रहेको स्थान तथा संरचनाको प्रकारको आधारमा न्यूनतम बहाि 
मूल्य तोकी सोही आधारमा बहाि रकम लनधािरण गरी कर लिन सक्नेछ।   

४) बहाि कर नगरपालिकामा दाजखिा गने दावयत्व घर धनीको हनेुछ। करको 
दावयत्व वहन गने ववर्य बहािमा लिने ददनेिे आपसी समझदारीमा तय गनि सक्नेछन।् 

५) यस ऐन बमोजजम घर जग्गा बहाि करको प्रयोजनको िालग स्वघोर्णा 
फारमको ब्यवस्था गररनेछ। स्वघोर्णा प्रलतवेदन कर परीिणको सामाग्री बन्न सक्नेछ। 

६) स्वघोर्णा फारम भनि इन्कार गरेमा वा ढीिाइि गरेमा वा पूणि वववरण नददएमा 
वडा कायाििय¸ कर शाखा वा नगर प्रहरीिाइि स्थिगत लनररिणमा पठाइि घर बहािमा 
रहेको नरहेको एकीन गररनेछ। 

७) बहािमा िगाएको घर जग्गा लनजित समय खािी रहन गएकोमा त्यस 
अवलधको कर कवि गनि सवकनेछ। खािी रहेको अवलधको   ब्यहोरा वडा कायाििय वा 
वडा सदस्यबाट प्रमाणीत गराइि पेश गनुि पनेछ। 

८) नगरपालिकाको स्वामीत्वमा रहेको सम्पत्तीहरु जस्तै मेजशनरी औजार चौर 
सभाहि िगायको भाडाको दर अनसूुची -४ मा उल्िेख भए बमोजजम हनेुछ। 

५.  व्यवसाय करिः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूजँीगत िगानी 
र आलथिक कारोवारका आधारमा व्यवसाय कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

२) उप दफा (१) बमोजजम ब्यापार, व्यवसाय तथा सेवा संचािन गनि चाहने 
व्यजि वा संस्थािाई व्यवसाय दताि गरी व्यवसाय इजाजत प्रदान गररनेछ। इजाजत प्राप्त  
ब्यवसायीहरुिे वावर्िक रुपमा ब्यवसाय कर चिुा गरी ब्यवसाय नवीकरण गनुि पनेछ। 
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३) उपदफा (२) बमोजजम प्रदान गररने व्यवसाय इजाजत दस्तरुको दर ब्यापार, 
ब्यवसाय तथा सेवा संचािन गनि िाग्ने िगानीको आधारमा अनसूुची -५ मा तोवकए 
बमोजजम हनेुछ । अनसूुची ५ बमोजजमको दस्तरु र िागू गररने व्यवसायको वगीकरण 
अनसूुची -६ बमोजजम हनेुछ। 

४) उपदफा (२) बमोजजमको इजाजत ववना नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै पलन 
ब्यापार, ब्यवसाय तथा सेवा संचािन गनि पाईने छैन।  

५) उपदफा (४) बमोजजम लिइने व्यवसाय करको गणना र दर अनसूुची -७ मा 
तोवकए बमोजजम हनेुछ। 

६) दफा (४) को उपदफा (५) बमोजजमको स्व-घोर्णा पत्रमा आफ्नो घर जग्गा 
तथा स्वालमत्वमा रहेको सम्पत्तीमा ब्यवसाय गरी बसेका ब्यवसीहरुको लबवरण समेत 
समेट्न ुपनेछ। 

७) आफ्नो घर जग्गामा ब्यवसाय गरी बस्ने ब्यवसायीहरुिाइि ब्यवसाय करको 
दायरामा ल्याउन सघाउन ुहरेक घर जग्गा घनीको कतिव्य मालननेछ। 

८) यस दफा बमोजजमको कर उठाउनका िालग आवश्यक पने कायिववलध नगर 
कायिपालिकािे स्वीकृत गरी िागू गनि सक्नेछ। 

६.  जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकरिः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यजि वा संस्थािे 
ऊन, खोटो, जलडबटुी, वनकस, कवाडी माि र प्रचलित कानूनिे लनरे्ध गररएको जीवजन्त ु
वाहेकका अन्य मतृ वा माररएका जीवजन्तकुो हाड, लसङ, प्वाँख, छािा जस्ता बस्तकुो 
व्यवसावयक कारोवार गरेवापत अनसूची -८ बमोजजम जलडबटुी, कवाडी तथा जीवजन्त ुकर 
िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

स्पष्टीकरणिः यस दफाको प्रयोजनको िालग कारोवार भन्नािे ववके्रतािे जारी गरेको ववि 
वा वीजक वा िेनदेन भएको जलनने प्रमाणिाई सम्झन ु पदिछ र नगरपालिकािे कर 
िगाउँदा कारोवार रकमको लनजित प्रलतशतका दरिे िगाउने छ। 

२) उपदफा (१) बमोजजमका वस्तकुो ब्यवसावयक कारोवार गने ब्यिी वा 
संस्थािाई नगरपालिकािे ब्यवसाय इजाजत दददा कर बझुाउने शति र ववलध समेत तोकी 
इजाजत ददनेछ। 

७. सवारी साधन करिः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्रका सवारी साधनमा प्रदेशिे सवारी साधन 
कर िगाउने र उठाउनेछ। तर टाँगा, ररक्सा, अटो ररक्सा र ववद्यतुीय ररक्सा तथा 
स्कुटरका साथै आफ्नो श्रोतबाट लनमािण गरेको वा आफुिाई हस्तान्तरण भई आएको 
सडक, बाटो तथा पिुबाट आवागमन गने सवारी तथा यातायातका साधन सवारी साधनमा 
पटके सवारी कर समेत गरी सवारी साधन कर िगाउने र उठाउनेछ। 
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२) उपदफा (१) बमोजजम नगरपालिकािे िगाउने भनी तोवकएका सवारी 
साधनहरुको दताि, नवीकरण र सवारी साधन करको दर अनसूुची -९ बमोजजम हनेुछ। 

३) प्रदेशिे िगाएको सवारी साधन कर रकमबाट नगरपालिकािे प्राप्त गने वहस्सा 
प्रचलित संघीय र प्रदेश कानूनमा तोवकए बमोजजम हनेुछ।  

८. ववज्ञापन करिः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र हनेु ववज्ञापन, प्रचारप्रसार आददका िालग राख्न 
ददने साइनबोडि, ग्िोबोडि, स्टि आददमा अनसूुची -१० बमोजजम ववज्ञापन कर िगाइने र 
असूि उपर गररनेछ। 

२) उपदफा (१) बमोजजमको कर उठाउनका िालग आवश्यक पने कायिववलध 
नगर कायिपालिकािे स्वीकृत गरी िागू गनि सक्नेछ। नगरपालिकाको स्वीकृलत ववना कुनै 
पलन प्रकारका साइनबोडि होलडङ्गबोडि राख्न पाइने छैन । स्वीकृत नलिइ यस्तो कायि गरेमा 
जगररवाना वा होलडङ्ग बोडि हटाउने दबैु कायि नगरपालिकािे गनि सक्नेछ । 

३) यस दफा बमोजजम नगरपालिकािे उठाएको ववज्ञापन कर बापतको रकम 
प्रचलित संघीय र प्रदेश कानून बमोजजम सम्बजन्धत प्रदेशसँग बाँडफाँड गररनेछ। 

९. मनोरञ्जन करिः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र संचालित लसनेमाहि, सांस्कृलतक प्रदशिनहि, 

लथयटर सङ्गीत, मनोञ्जन प्रदशिनस्थि, जादू, सकि स, चटक जस्ता मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा 
प्रदेश कानूनिे तोके बमोजजम मनोरञ्जन कर िगाई असि ुउपर गररनेछ।  

२) उप दफा (१) बमोजजम नगरपालिकािे उठाएको मनोरञ्जन कर बापतको 
रकम प्रचलित संघीय र प्रदेश कानून बमोजजम सम्बजन्धत प्रदेशसँग बाँडफाँड गररनेछ। 

१०. बहाि लबटौरी शलु्किः (१) नगरपालिकािे आफुिे लनमािण, रेखदेख वा संचािन गरेका 
देहाय बमोजजमका सम्पजत्तहरुमा अनसूुची -११ बमोजजमको दरमा वहाि ववटौरी शलु्क 
िगाउन र उठाउन सक्नेछिः 

क) आफुिे लनमािण गरेका वा आफ्नो स्वालमत्वमा रहेका भवन, जग्गा वा अन्य 
सम्पजत्त,  

ख) आफ्नो रेखदेखमा रहेको साविजलनक स्थि, ऐिानी जग्गा वा बाटोको छेउको 
जग्गामा भएका अस्थायी टहरा, छाप्रा वा पसि वा आवास, 

ग) नगरपालिकािे तोकेको साविजलनक स्थि, हाटबजार, मेिा, जात्रा आददमा 
थापेका पसि,  

२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजजमको सम्पजत्तमा बहाि लबटौरी 
शलु्क उठाउनका िालग कायिपालिकािे न्यूनतम दर लनधािरण गरी बोिपत्र वा दरभाउ 
पत्र वा डाँक बढाबढको माध्यमबाट बहािमा ददन सक्नेछ। 
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३) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजजमको सम्पजत्तमा बहाि ववटौरी शलु्क 
उठाउनकािालग नगरपालिकािे त्यस्तो स्थानमा खरीद लबक्री हनेु वस्त ुतथा सेवा एवं 
कारोवारको आधारमा तोकेको न्यूनतम बहाि ववटौरी शलु्कको दरमा वोिपत्र वा दरभाउ 
पत्र वा डाँक बढावढको माध्यमवाट बहाि ववटौरीमा ददन सवकनेछ। 

४) उपदफा (२) र (३) बमोजजम बहाि ववटौरीमा ददंदा शति सवहत सम्झौता 
गरी ददन ुपनेछ। 

११. पावकि ङ्ग शलु्किः (१) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र तोकेको पावकि ङ्गस्थिमा सवारी 
साधनिाई पावकि ङ्ग सवुवधा उपिब्ध गराएवापत पावकि ङ्ग गने समयको आधारमा अनसूुची -
१२ मा उल्िेख भएबमोजजमको दरमा पावकि ङ्ग शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

२) नगरपालिकािे उपदफा (१) बमोजजम तोकेको स्थान वाहेक अन्य स्थानमा 
सवारी पावकि ङ्ग गनि रोक िगाउन सक्नेछ । तर राजमागि तथा सहायक राजमागिको सडक 
अलधकार िेत्रलभत्र यस दफा बमोजजम सवारी पावकि ङ्ग गराइने र शलु्क िगाइने छैन। 

३) नगरपालिकािे सवारी पावकि ङ्ग िेत्र लनधािरण गदाि सवारी आवागमनमा बाधा 
नपगु्ने गरी ट्रावफक प्रहरी कायािियसँगको समन्वयमा गनेछ। 

१२. सेवा शलु्क, दस्तरुिः (१) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र सञ्चािनमा रहेका केबिकार, 
टे«वकङ्ग, कायावकङ्ग, क्यानोलनङ्ग, बञ्जी जम्प, जजपप्िायर, ¥याजफ्टङ्ग, प्याराग्िाइलडङ्ग िगायतका 
स्थानीय पयिटन, मनोरञ्जन तथा साहलसक खेिकुद सम्बन्धी सेवा वा व्यवसायमा सेवा 
शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

२) नगरपालिकािे लनमािण वा संचािन तथा व्यवस्थापन गरेका स्थानीय पूवािधार 
वा उपिब्ध गराएको देहायको कुनै सेवा उपयोग गरे बापत सम्बजन्धत सेवा प्रदायक तथा  
सेवाग्राहीिाई सेवा शलु्क, दस्तरु िगाइने र असूि उपर गररनेछिः 

क) खानेपानी, ववजिुी, अलतलथ गहृ, धमिशािा, पसु्तकािय, सभागहृ र त्यस्तै अन्य 
सेवा सवुवधा, 

ख) फोहोरमैिा व्यबस्थापन, सरसफाई, ढि लनकास, सडक बत्ती जस्ता सेवा 
सवुवधा, 

ग) शौचािय, पाकि , स्नानगहृ, पौडी पोखरी, व्यायामशािा, गेष्टहाउस, पयिटकीय 
स्थि, छात्रावास, हाटबजार, पश ुबधशािा, शबदाहगहृ, धोवीघाट र त्यस्तै अन्य सवुवधा, 

घ) सडक, बस पाकि , ढि, पिु जस्ता सेवा, 
ङ) अचि सम्पजत्त वा अन्य कुनै ववर्यको मूल्याङ्कन सम्बन्धी सेवा,  
च) नगरपालिकािे प्रदान गने लसफाररश सम्बन्धी कुनै सेवा,  
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छ) ऐलतहालसक स्थि, परुाताजत्वक स्थि एवं धालमिक महत्वका सम्पदाको प्रवेश 
शलु्क। 

तर ऐलतहालसक स्थि, परुाताजत्वक स्थि र धालमिक महत्वका सम्पदामा प्रवेश गदाि नेपािी 
नागररकिाई यस प्रकरण बमोजजम शलु्क लिन पाइने छैन। 

३) नगरपालिकािे सहकारी संस्था, एफ.एम. रेलडयो, “घ” बगिको लनमािण व्यबसायी 
इजाजत, ववद्यािय स्थापना, ववद्याियको किा कोठा थप¸ ववर्य थप अनमुलत¸ नाम पररवतिन 
ठाउँसारी¸ ट्युसन तथा कोजचङ्ग सेन्टर, और्धी पसि, स्थानीय व्यापाररक फमिको दताि, 
अनमुलत, नवीकरण तथा लनयमन आदद सेवामा सेवा शलु्क दस्तरु तोकी िगाइने र उठाइने 
छ। 

४) दफा (१), (२) र (३) बमोजजम हजार लसढी तथा टँुलडखेि िेत्रलभत्र प्रवेश 
तथा स्वदेशी चिजचत्र छायाँकनमा अनसूुची -१३ बमोजजमको कर तथा नगरपालिकािे 
प्रदान गने सेवामा सेवा शलु्क र दस्तरुको दर अनसूुची -१४ मा उल्िेख भएबमोजजम 
हनेुछ। 

१३. ववक्री तथा लनकासी शलु्किः (१) नगरपालिकािे आफ्नो स्वालमत्वमा रहेको सम्पजत्त वा 
आफ्नो रेखदेखमा रहेको साविजलनक स्थिवाट उत्पादन हनेु ढंुगा, लगिी, बािवुा, माटो, काठ 
दाउरा, जराजरुी, स्िेट आदद प्राकृलतक एवं खालनजन्य वस्तहुरुको ववक्री गनि सक्नेछ। 

२) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र उत्पादन भै आफ्नो सीमािेत्रभन्दा बावहर 
लनकासी हनेु ढंुगा, लगिी, बािवुा, माटो, काठ दाउरा, जराजरुी, स्िेट आदद प्राकृलतक एवं 
खानीजन्य वस्तकुो वाह्य लनकासीमा लनकासी शलु्क िगाउन सक्नेछ। 

३) उपदफा (१) र (२) बमोजजम नगरपालिकािे गने ववक्री तथा िगाउने लनकासी 
शलु्कको दर अनसूुची -१५ मा तोवकए बमोजजम हनेुछ । 

४) कायिपालिकािे आफ्नो प्रयोगमा नआउने परुाना र कामनिाग्ने वस्त,ु उपकरण 
तथा सामानहरु लििामववक्री गनि सक्नेछ।  

५) कायिपालिकािे नागररकको सवुवधाको िालग ववलभन्न फाराम तथा पसु्तकहरु वा 
अन्य सेवा ववक्री गनि सक्नेछ।  

६) उपदफा (१) बमोजजमका वस्तहुरु ववक्री तथा उपदफा (२) बमोजजमको 
लनकासी शलु्क असूिीका िालग ववक्री तथा लनकासीको पररमाण तथा दर लनधािरण गरी 
वोिपत्र, दरभाउ पत्र वा डाँक बढावढको माध्यमवाट गररने छ।  

१४. घरजग्गा रजजषे्ट्रशन शलु्किः (१) घर जग्गा रजजषे्ट्रशन शलु्क प्रदेश कानूनिे तोके बमोजजम 
िगाइने र उठाइनेछ।   

२) उपदफा (१) बमोजजम उठेको रकम प्रदेश कानून बमोजजम बाँडफाँट गररनेछ।  
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१५.  नक्सापास दस्तरु: नगरपालिका िेत्र लभत्र नक्सा पास गदाि िाग्ने दस्तरु अनसूुची -१६ 
वमोजजम िगाईने तथा असिु उपर गररनेछ। 

१६.  सरसफाइि शलु्क: नगरपालिका िेत्र लभत्र सरसफाई सेवा ददए वापतको सरसफाई शलु्क 
अनसूुची -१७ वमोजजम िगाईने तथा असिु उपर गररनेछ। 

१८.  दण्ड जररवानािः नगरपालिकािे लनधािरण गरेको कर, शलु्क तथा महसिु तोवकएको समयमा 
भिुानी नगरेमा सम्बजन्धत कानूनमा दर तोवकएकोमा सोही बमोजजम र नतोवकएकोमा 
अनसूुची -१८ बमोजजम हनेुछ। 

१९. कर छुटिः (१) यस ऐन बमोजजम कर लतने दावयत्व भएका व्यजि वा संस्थाहरुिाई 
सामान्यतया कुनै पलन वकलसमको कर छुट ददईने छैन । तर बार्िक रुपमा लतनुि पने कर 
समयमा लतरी सहज सेवा प्रदान गरी लनयम सम्मत छुट लिन चाहने सेवाग्राहीहरु र 
वातावरण संरिण तथा स्थानीय जनतािाइि लनित प्रलतशतमा रोजगारी प्रदान गने 
उद्योगिाई अनसूुची -१९ वमोजजम कर छुट प्रदान गररनेछ।   

२) संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, कुटनीलतक लनयोग, गठुी र 
िाभको उद्देश्य नराखी सञ्चािन हनेु संघसंस्थाको वस्त ु तथा कारोवारमा यस ऐन 
बमोजजमको कर लिईने छैन।  

३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन िाभको उद्देश्य नराखी 
संचािन हनेु संघ संस्थाहरुिाइि सम्पत्ती कर¸ नक्सा पास दस्तरु¸ सरसफाइि शलु्क जस्ता 
कर र दस्तरुहरु िगाइनेछ। 

४) आय संकिन प्रयोजगनको िालग सूचना प्रकाजशत गदाि नै एक मषु्ट रकम 
बझुाइि सम्झौता गने ठेकेदारिाइि सूचना बमोजजमको एक मषु्ठ रकम छुट ददइिनेछ। 

५) मालथ जनुकुसै कुरा िेजखएको भए तावपन ववपद, महामारी तथा संकटग्रस्त 
अवस्था शृ्रजना भएमा कायािियको लसफाररसमा नगर प्रमखुिे औजचत्य हेरी कुनै प्रकारको 
कर वा सोको अम्समा छुट ददन सक्नेछ। त्यस्तो छुटको वववरण नगर सभामा पेश गनुि 
पनेछ। 

२०. प्रशासकीय पनुराविोकन र पनुरावेदनिः (१) नगरपालिकािे गरेको कर, शलु्क, महसिु, 

दण्ड, जररवाना सम्बन्धी लनणियमा जचत्त नबझेुमा करदातािे नगरपालिकामा प्रशासकीय 
पनुराविोकनको िालग लनबेदन ददन सक्नेछ। 

२) उपदफा (१) बमोजजम परेको लनबेदन उपर प्रशासवकय पनुराविोकनको िालग 
कायिपालिकािे प्रमखुको अध्यितामा सम्बजन्धत ववर्य ववज्ञ समेत रहने गरी तीन सदस्यीय 
राजश्व प्रशासकीय पनुराविोकन सलमलत गठन गनेछ । यस्तो सलमलतमा कर लनधािरणमा 
संिग्न पदालधकारी वा कमिचारीको सहभालगता रहनेछैन।  
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३) उपदफा (१) बमोजजम पनुरािोकनको िालग प्राप्त भएको लनवेदन उपर पैतीस 
ददनलभत्र छानववन तथा लनणिय गरी सम्वजन्धत ब्यजििाई लनणियको जानकारी ददन ुपनेछ। 

४) नगरपालिकािे तोवकएको समयमा यस दफा बमोजजम प्रशासकीय पनुराविोकन 
नगरेको कारणिे करदािाई थप आलथिक भार पनि गई हानी नोक्सानी पनि गएमा 
नगरपालिकािे त्यसको िलतपलुति ददन ुपदिछ। 

२१.  ठेक्का आह्वान गनि सक्नेिः (१) यस ऐन बमोजजम संकिन गने सेवा शलु्क र दस्तरु 
कायिपालिकािे आवश्यकता अनसुार एक आलथिक वर्िको िालग आय ठेक्का बन्दोवस्त गरी 
संकिन गनि सक्नेछ। 

तर, आन्तररक आय ववृि हनेु देजखएमा वा पटक पटक ठेक्का बन्दोबस्त गदाि प्रशासलनक 
दावयत्व बढ्न जाने अवस्थामा बढीमा दईु वर्िसम्मको िालग एकैपटक ठेक्का बन्दोबस्त 
गनि सवकनेछ। 

२) यस दफा बमोजजमको आय ठेक्का दददा आन्तररक राजस्व कायािियबाट स्थायी 
िेखा नम्बर वा मूल्य अलभबवृि कर दताि प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका व्यजि, फमि, संस्था वा 
कम्पनीिे मात्र प्रलतस्पधाि गने गरी व्यबस्था लमिाउन ुपनेछ। 

३) नगरपालिकािे सामान्यतया आलथिक वर्ि शरुु हनुभुन्दा अगावै ठेक्का बन्दोवस्त 
गरी ठेक्का सम्झौता कायि सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ।  

४) नगरपालिकािे कर संकिन गनि सामान्यतया ठेक्का बन्दोबस्त गररने छैन । 
तर जलडबटुी, कवाडी र जीबजन्त ुकर तथा ववज्ञापन कर संकिन गनि ठेक्का बन्दोबस्त नै 
गनुि पने अवस्थामा सभाको लनणिय गराई ठेक्कामा संकिन गनि सवकनेछ। 

५) यस दफा बमोजजम गररने आय ठेक्का बन्दोबस्तका िालग बोिपत्र, दरभाउपत्र 
तथा डाँक बढाबढ सम्बन्धी कायिववलध र पिा कबलुियत, धरौटी, वकस्ता र ठेक्का तोड्ने 
जस्ता कायिववलधहरु अको व्यबस्था नभएसम्म स्थानीय लनकाय (आलथिक प्रशासन) 
लनयमाविी, २०६४ (संशोधन समेत) िाई आधार मानी गररनेछ। 

२२. सहयोग गनुिपनेिः संघीय तथा प्रदेश सरकारका कायािियहरुिे नगरपालिकाको राजस्व 
असिुी कायिमा आवश्यक सहयोग उपिब्ध गराउन ुपनेछ। 

२३. प्रगलतशीि कर प्रणािी अविम्बन गररनेिः नगरपालिकािे करको दर लनधािरण गदाि गररब 
तथा ववपन्न वगििाई कम बोझ पने गरी प्रगलतशीि कर प्रणािी अविम्बन गनुिपनेछ। 

२१.  कर संकिनको िालग सेवा रोक्न सक्ने: (१) नगरपालिकािे लनधािरण गरेको कर 
तोवकएको समयमा दाजखिा नगरेमा नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्र लिने लसफाररश 
बाहेकका अन्य सवै सेवा प्रवाह रोक्का गरी कर संकिन गनि सवकनेछ | 
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२) नगरपालिकामा ववलभन्न प्रकारका कर तथा शलु्क भिुानी गनुिपने दावयत्व 
भएको व्यजििे अन्य कर भिुानी नगरी सम्पजत्त कर लतनि नपाउने गरी सेवा रोक्का गनि 
सवकनेछ | 

३) सेवा प्रवाहको मखु्य थिो वडा कायाििय भएको कारणिे नगरस्तरीय कर 
चिुाको प्रमाण कागज संिग्न नभए सम्म वडा कायािियिे सेवा प्रवाह गने छैनन ्। 
कर असिुी र कर प्रशासनमा सघाउन ु वडा अध्ययि तथा वडा कायािियको कतिब्य 
हनेुछ । 

२४=  नगरस्तरीय कर चिुा प्रमाण पत्र जारी गने: (१) नगरपालिकामा दताि भै ब्यवसाय गने 
करदाताहरुिाई नेपाि सरकारको कर कायािियबाट कर चिुा प्रमाण पत्र लिन ु पूवि 
नगरपालिकाबाट कर चिुाको प्रमाण पत्र लिन ुपने ब्यवस्था गररनेछ । यस प्रयोजनको 
िालग सम्बजन्धत कर कायािियिाई नगरपालिकाबाट कर चिुा प्रमाण पत्र प्राप्त भए पलछ 
मात्र त्यहाँबाट त्यस्तो प्रमाण पत्र जारी गने गरी ब्यवस्थापन गनि अनरुोध गररनेछ। 

२) नगरपालिका िेत्रमा दताि भै ब्यवसाय गने संस्थािाई कर चिुाको प्रमाण पत्र 
पेश नगरेमा त्यस्तो संस्था सँग नगरपालिककािे कुनै आलथिक कारोवार गने छैन। 

३) आलथिक वर्िको असोज मसान्त सम्ममा कर दाजखिा गने समय भएकोिे उि 
अवलधमा सेवा दददा कर चिुा प्रमाण पत्र आवश्यक पने छैन। यसै गरी पौर् मसान्त 
सम्मको िालग कर दाजखिा गने म्याद थप गनि सवकने र सो अवलध सम्प म्याद थपको 
पत्र पेश भएमा कर चिुाको प्रमाण-पत्र अलनवायि गररने छैन। तत ्पिात सेवा प्रवाह 
गदाि कर चिुा प्रमाण-पत्र अलनवायि आवश्यक पनेछ। 

४) प्रस्ततु दफाको प्रयोजनको िालग ब्यजिगत  स्वलमत्वमा रहेको घर जग्गाको 
सम्पत्ती कर लतरेको रलसदिाइि कर चिुा प्रमाण-पत्रको रुपमा मान्यता ददइनेछ। 

२५=   वकस्तामा कर लतनि सवकने: (१) नगरपालिकाबाट लनधािरण भएको कर, करदाताको 
अनरुोधमा २ वा ३  वकस्तामा लतनुि पने गरी कायम गनि सवकने छ। 

२६. प्रचलित कानून बमोजजम हनेुिः यस ऐनमा उल्िेख गररएका लबर्यहरुमा यसै बमोजजम र 
उल्िेख नगररएका लबर्यमा प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजजम हनेुछ। 

२७.  करदाताको पवहचान तथा दताि :  
१) व्यवसाय संचािन गनुिपूवि दताि गरेर मात्र व्यवसाय संचािन गनुि पनेछ। 

२) कर एकाईिे यस ऐन बमोजजम कर लतनुि पने व्यजि वा करदाताको पवहचान 
गनुि पनेछ। 
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३) उपदफा (२) बमोजजम करदाताको पवहचान गदाि व्यजि वा करदाताको नाममा 
रहेको सम्पजत्त, लनजिे गरेको कारोवार र कर एकाईिाई कुनै स्रोतबाट प्राप्त सचुना र 
सो एकईिे छानववन गदाि देजखएका आधारमा करदाताको पवहचान गररनेछ। 

४) कर एकाइिे यस ऐन बमोजजम कर लतनुिपने दावयत्व भएका करदाताको वववरण 
खिुाई करदाता दताि गरी राख्न ुपनेछ। 

५) नेपाि सरकारबाट स्थायी िेखा नम्बर लिएका करदातािे कर सम्बन्धी 
कारोबार गदाि सोही नम्बरको प्रयोग गनुि पनेछ। 

२८. करदाताको दावयत्व: यस ऐन बमोजजम कर लतनुि पने कतिव्य भएका करदाताको देहाय 
बमोजजमको दावयत्व हनेुछ: 

क. आफूिाई करदाताको रुपमा दताि गराउने, 
ख. लनधािररत समयमा वववरण पेश गने, 
ग. लनधािररत समयमा कर रकम दाजखिा गने, 
घ. यस ऐन बमोजजम कुनै शलु्क, जररवाना वा व्याज बझुाउनपुने भए समयमा 

बझुाउने, 
ङ. वहसाव वकताब र अलभिेख दरुुस्त राख्न े

च. कर अलधकृतिे मागेको सूचना तथयांक समयमा उपिब्ध गराउने, 
छ. कर एकाइििाई आवश्यक सहयोग गने।  

२९. करदाताको अलधकार: (१) करदातािाई देहाय बमोजजमको अलधकार हनेुछ: 
क. सम्मानपूविक व्यवहारको अलधकार, 
ख. प्रचलित कानून बमोजजम कर सम्बन्धी सूचना प्राप्त गने अलधकार, 
ग. कर सम्बन्धी ववर्यमा प्रमाण पेश गने मौका प्राप्त गने अलधकार, 
घ. प्रलतरिाको िालग कानून व्यवसायी वा िेखा परीिक लनयिु गने अलधकार, 
ङ. कर सम्बन्धी गोप्य कुराहरु यस ऐनमा उल्िेख भए बाहेक अनलतक्रम्य हनेु 

अलधकार।  
(२) करदातािे उपदफा (१) बमोजजमको अलधकारको दावी गनि आफ्नो दावयत्व 

परुा गरेको हनुपुनेछ। 

३०. वववरण दाजखिा गनि आदेश ददन सक्ने: (१) यस ऐन बमोजजम कर बझुाउनपुने दावयत्व 
भएको व्यजििे कर वववरण नबझुाएमा वा वववरण दाजखिा गदाि व्यहोरा फरक पारी 
दाजखिा गरेको भनी शंका गनि सवकने आधार र कारण भएमा कर अलधकृतिे आधार र 
कारण खोिी कर वववरण दाजखिा गनि आदेश ददन सक्नेछ| त्यस्तो आदेश प्राप्त भएमा 
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सम्बजन्धत व्यजििे सो आदेश प्राप्त भएको लमलतिे एक मवहना लभत्र कर एकाइिमा वववरण 
दाजखिा गनुि पनेछ। 

३१.  वववरण सच्याउन सवकने: यस पररच्छेद बमोजजमको कर वववरण दाजखिा भै सकेपलछ 
कुनै तथय सम्बन्धी वा गजणतीय भिू भएको भन्ने िागेमा करदातािे पवहिा वववरण 
दाजखिा भएको लमलतिे तीन (३) मवहना लभत्र यथाथि, तथय र सही अंक सवहतको अको 
वववरण पेश गनि सक्ने छ। 

३२.  कर दाजखिा गनुिपने: (१) यस ऐन बमोजजम दाजखिा गनुिपने कर ऐनमा उल्िेख गररएकोमा 
सोही समयमा र समय उल्िेख नभएको हकमा प्रत्येक आलथिक वर्िको आजश्वन मसान्त 
लभत्र कर एकाईमा दाजखिा गनुिपनेछ। 

(२) यस ऐन बमोजजम अलग्रम कर किी गरर दाजखिा गनुिपने कर किी भएको 
मवहना पलछको मवहनाको २५ गते लभत्र कर एकाईमा दाजखिा गनुि पनेछ। 

३३.  कर दाजखिाको लनस्सा ददन ु पने: करदातािे यस ऐन बमोजजम बझुाउन ु पने कर वा 
गैरकर राजस्व वा अन्य रकम बझुाए पलछ करदातािाई तत्काि त्यसको लनस्सा ददन ु
पनेछ | त्यस्तो लनस्सा पत्र, एसएमएस जनुसकैु माध्यमबाट ददन सवकनेछ। 

३४. कर वफताि सम्बन्धी व्यवस्था: (१) करदातािे यस ऐन बमोजजम कर बझुाउँदा लतनुि पने 
भन्दा बढी कर दाजखिा गरेकोमा सो कर रकम वफताि माग गनि सक्नेछ।  

(२) उप दफा (१) वफतािको िालग लनवेदन परेकोमा व्यहोरा साँचो देजखएमा प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृतिे लनवेदन परेको एक मवहना लभत्र माग बमोजजम वफताि ददने लनणिय 
गनुि पनेछ। 

३५. कर समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) करदातािे दफा ३४ बमोजजम वफताि पाउने 
ठहररएको रकम दाजखिा गनुि पने कर रकममा समायोजन गनि कर अलधकृत समि 
लनवेदन ददन सक्नेछ। 

(२) उप दफा (२) बमोजजम लनवेदन परेकोमा व्यहोरा साँचो देजखएमा कर 
अलधकृतिे लनवेदन परेको एक मवहना लभत्र माग बमोजजम समायोजन गनि आदेश ददन ु
पनेछ। 

३६.  उजरुी निाग्ने: यस ऐन बमोजजम प्रशासकीय पनुराविोकन गनि सवकने ववर्यमा त्यस्तो 
पनुराविोकन नभई कुनै अदाितमा कुनै उजरु िाग्ने छैन। 

३७.  पनुरावेदन ददन सक्ने: (१) प्रशासकीय पनुराविोकनको लनणिय भएकोमा सो लमलतिे र 
प्रशासकीय पनुराविोकन नहनेु ववर्यमा कारण परेको लमलतिे जचत्त नबझु्ने पििे  ६० 
(साठी) ददन लभत्र सम्बजन्धत जजल्िा अदाितमा पनुरावेदन ददन सक्नेछ। 

(२) जजल्िा अदाित गरेको लनणिय अजन्तम हनेु छ। 
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३८.  अदाितिाई भए सरहको अलधकार हनेु: यस ऐनको प्रयोजनको िालग नगर कायिपालिकाको 
अलधकार प्राप्त अलधकृतिाई सम्बजन्धत व्यजििाई जझकाउने, बयान गराउने, प्रमाण बझु्ने 
र लिखतहरु पेश गनि िगाउने सम्बन्धमा प्रचलित नेपाि कानून बमोजजम अदाितिाई 
भए सरहको अलधकार हनेुछ। 

३९.  आदेश वा लनदेशन ददन सक्ने: संघीय र प्रदेश सरकारिे कर प्रशासनिाई प्रभावकारी 
बनाउन नेपािको संववधान र संघीय तथा प्रदेश सरकारको कर सम्बन्धी कानून र यो 
ऐनको प्रावधानिाई कायिन्वयन गनि गराउन आवश्यक आदेश वा लनदेशन ददन सक्नेछ | 
यस्तो आदेश वा लनदेशन पािना गनुि नगर कायिपालिकाको कतिव्य हनेुछ।    

४०. परुस्कृत गनि सक्ने: (१) नगरपालिकािे यथाथिपरक र ववश्वसनीय रुपमा तथा कानूनिे 
तोकेको म्याद लभत्र कर वववरण बझुाउने, िागेको कर दाजखिा गने र कर अलधकृतिे 
अनरुोध गरेका सूचना उपिब्ध गराउने तीन जना करदातािाई प्रत्येक वर्ि परुस्कार ददने 
व्यवस्था गनि सक्ने छ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम ददइने परुस्कार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था धलुिखेि 
नगरपालिकािे लनधािरण गरे बमोजजम हनेुछ। 

४१. कर परीिण र कर लनधािरण: (१) यस ऐन वमोजजम करदातािे वववरण पेश नगरेको वा 
पेश गरेको वववरणमा देहायका सबै वा कुनै काम कुरा भए गरेको देजखएमा कर 
अलधकृतबाट कर परीिण गरी कर लनधािरण गररनेछ: 

(क) खातापाता, हरवहसाव वा अलभिेख दरुुस्त नदेजखएमा। 

(ख) गित वा झिुा कागजात/ वववरण संकिन गरेको देजखएमा | 
(ग) यथाथि कारोवार नदेजखएको ववश्वास गनुि पने कारण भएमा | 
(घ) कारोवारका आधारमा करको दावयत्व कम देजखएमा | 
(ङ) करको दर फरक पारेकोमा | 
(च) कानून वमोजजम कर- छुट वा लमनाहा हनु नसक्नेमा पलन सोको दावी 

गरेकोमा। 

(२) उपदफा(१) वमोजजम कर लनधािरण गनुिपने देजखएमा करदातािाई आधार र 
कारण खुिाई आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गनि तीस ददनको सूचना ददन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) वमोजजम सूचना प्राप्त भएकोमा करदातािे सूचनामा तोवकएको 
म्याद लभत्र आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गनुि पनेछ। 

(४) कर अलधकृतिे उपदफा (३) वमोजजम तोवकएको म्यादलभत्र करदातािे 
स्पष्टीकरण पेश गरेमा सो समेतिाई आधार बनाई र स्पष्टीकरण पेश नगरेमा काननु 
वमोजजम कर लनधािरण गनुि पनेछ। 
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(५) स्वयं कर लनधािरण गरी वववरण पेश गरेको लमलतिे चार वर्ि लभत्र कर 
अलधकृतिे पनु: कर लनधािरण वा संशोलधत कर लनधािरण गनुिपने सन्तोर्जनक आधार र 
कारण भएमा करदातािाई सफाईको मौका ददई त्यस्तो कर लनधािरण गनि सक्ने छ। 

४२.  कर लनधािरणको सूचना: (१) यस ऐन वमोजजम कर अलधकृतबाट कर लनधािरण भएकोमा 
बझुाउन ुपने कर रकम, स्थान, समय सीमा र बैंक खाता नम्बर समेत उल्िेख गरी 
करदातािाई कर लनधािरणको सूचना ददन ुपनेछ। 

(२) यस ऐन वमोजजमको कर दाजखिा गदाि लनधािरणको सूचना प्राप्त भएपलछ 
करदातािे सो सूचनामा उल्िेजखत स्थान र समय सीमा लभत्र कर दाजखिा गनुि पने छ। 

(३) उपदफा (१) वमोजजम कर रकम बैंक दाजखिा गररएकोमा करदातािे त्यसको 
सम्बजन्धत भौचर कर कायािियमा बझुाउन ुपनेछ | 

(४) प्रस्ततु ऐन कायािन्वयन गनिको िालग आलथिक प्रशासन शाखाको प्रमखुिे कर 
अलधकृतको रुपमा काम गनुि पनेछ । लनजिे प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतको मातहतमा 
रही कायि गनेछ। 

४३.  कर संकिन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोजजम असिु उपर गनुि पने कर, ब्याज 
र शलु्क वापतको रकम करदातािे यस ऐनमा तोवकएको अवलधमा दाजखिा नगरेमा प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृतको पूवि स्वीकृलत लिई देहायको एक वा एक भन्दा बढी तररका 
वमोजजम कर असिु गनि सक्नेछ। 

(क) करदातािाई वफताि गनुि पने रकम भए त्यसमा किा गरेर | 
(ख) नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार वा सरकारी स्वालमत्वका 

संस्थाबाट करदाताको रकमबाट किा गनि िगाएर। 

(ग) कुनै तेस्रो व्यजििे करदातािाई लतनुि पने रकम करदाताको पूवि सहमलत लिई 
किा गरेर | 

(घ) बैंक वा ववत्तीय संस्थामा रहेको करदाताको रकमबाट किा गनि िगाएर। 

(ङ) करदाताको कारोवार रोक्का गरेर। 

(च) करदाताको चि तथा अचि सम्पजत्त मालथ दावी वा कब्जा गरेर। 

(छ) करदाताको सम्पजत्त एकैपटक वा पटक पटक गरी तोवकय बमोजजम लििाम 
ववक्री गरेर। 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (६) बमोजजम लििामको कारवाही शरुु भएपलछ सो 
कारवाही समाप्त हनु ुपूवि कर दाजखिा गनि ल्याएमा बझुाउन वाँकी कूि रकमको थप ५ 
प्रलतशत शलु्क सवहत असिु गररनेछ। 
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(३) लििामबाट प्राप्त रकम करदातािे लतनुि पने कर रकम भन्दा बढी भएमा बढी 
भए जलत रकम साठी ददन लभत्र सम्बजन्धत करदातािाई वफताि ददन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) वमोजजम रकम वफताि गदाि लनजिे उपिब्ध गराएको बैंक 
खातामा जम्मा गररददन ुपनेछ। 

४४.  जररवाना िाग्ने: यस ऐन पािना नगरी करको दावयत्व घटाएमा कर अलधकृतिे कर 
लबगोको दश प्रलतशत जररवाना गनि सक्नेछ। 

४५. ब्याज िाग्ने: यस ऐन बमोजजम दाजखिा गनुि पने कर समयमा दाजखिा नगरेमा लतनुि 
बझुाउन ुपने रकमको वावर्िक दश प्रलतशत ब्याज िाग्नेछ। 

४६.  अलभिेख नराखेमा शलु्क िाग्ने: यस ऐन बमोजजम अलभिेख राख्नपुने कतिब्य भएका 
करदातािे अलभिेख नराखेमा रु.१०००/- शलु्क िाग्नेछ। 

४७.  समयमा वववरण दाजखिा नगरेमा शलु्क िाग्ने : यस ऐन बमोजजम वववरण दाजखिा गनुिपने 
दावयत्व भएका करदातािे समयमा वववरण दाजखिा नगरेमा प्रलत वववरण रु.१०००।- 
शलु्क िाग्नेछ। 

४८.  झिुा वववरण ददएमा शलु्क िाग्ने: यस ऐन बमोजजम दाजखिा गनुि पने दावयत्व भएका 
करदातािे झिुा वववरण दाजखिा गरी करको दावयत्व घटाएमा फरक परेको कर रकम 
असिु गरी सो को दश प्रलतशत शलु्क िाग्नेछ। 

४९. ब्याज निाग्ने: यस ऐन बमोजजम िाग्ने शलु्क ब्याज र जररवानामा पून: ब्याज िाग्ने 
छैन। 

५०. कागजातको ढाचँा: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तगित बनेको लनदेजशकामा उल्िेख नभएको 
वा नतोवकएको कुनै वववरण, ढाँचा, तररका वा जानकारी सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था 
गनि उपयुिि देजखएमा स्थानीय सरकारिे आदेश वा सूचना जारी गरी आवश्यक व्यवस्था 
गनि सक्ने छ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम आदेश वा सूचना सविसाधारणको जानकारीको िालग 
स्थानीय सरकारको कायािियको सूचना पाटी, वेबसाइट र स्थानीय पत्र पलत्रकाको 
मध्यमबाट उपिब्ध गराउन सवकने छ। 

५१. सूचना तामेिी रीत पगुेको मालनने: (१) यस ऐन बमोजजम ददन ुपने म्याद, सूचना वा 
कागजात देहाय बमोजजम बझुाएमा वा पठाएमा सम्बजन्धत व्यजििाई बझुाएको वा ददइएको 
मालननेछ। 

(क) सम्बजन्धत व्यजििाई नै बझुाएको  
(ख) लनजको पररवारको उमेर पगुेको सदस्यिाई बझुाएको  
(ग) नवालिगको हकमा संरिक  वा माथवर व्यजििाई बझुाएको  
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(घ) कायाििय संस्था वा लनकायको हकमा प्रवन्धक वा प्रशासकीय प्रमखुिाइि 
बझुाएको  

(ङ) करदाताको ठेगानामा हिुाकबाट रजजष्ट्री गरी पठाएको  
(२) कर एकाईको अलधकृतको नाम र पद खुल्ने गरी दस्तखत गररएको, कम्प्यटुर 

प्रववलधबाट ईनजस्क्रप्ट वा इनकोड गररएको, चाप िगाईएको वा सो कागजातमा िेखी 
यस ऐन बमोजजम जारी गररएको, तामेिी गररएको वा ददईएको कागजातिाई रीतपवुिकको 
मालननेछ। 

५२. कायिववलध बनाउन सक्नेिः (१) ऐनको उद्देश्य कायािन्वयन गनिको िालग नगरपालिकािे 
आवश्यक कायिववलध वा लनदेजशका बनाई िागू गनि सक्नेछ।   

२) उपदफा (१) बमोजजम वनेको कायिववलध वा लनदेजशका सम्वजन्धत 
कायिपालिकावाट स्वीकृत भई साविजलनक भए पलछ िागू हनेुछ।  

 ५३. बाधा अड्काउ फुकाउ: (१) यो ऐनको ब्यवस्था कायािन्वयनमा कुनै दवुवधा उत्पन्न भएमा 
बाधा अड्काउ फुकाउको अलधकार नगर प्रमखुमा रहनेछ। त्यस्तो बाधा अड्काउ 
फुकाउको लबर्य कायिपालिका माफि त नगर सभामा पेश हनेुछ।  
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अनसूुची -१ 

(ऐनको दफा २ को उपदफा )२  (  सँग सम्बजन्धत) 

सम्पजत्त करको दर 

िेखा कोड: ११३१३ कम्प्यटुर कोड: ०००१  

लस.नं. कर योग्य सम्पजत्तको मूल्य वावर्िक दर 

1 पाँच िाख रुपैयाँ सम्मको मूल्यांकनमा  एकमषु्ठ रु . २२०  

2 थप पैतािीस िाख रुपैयाँ सम्म  प्रलत िाख रु. २२ 

3 एकाउन्न िाख देजख एक करोड रुपैयाँ सम्म प्रलत िाख रु. २७  

4 एक करोड एक िाख देजख दईु करोड रुपैयाँ सम्म  प्रलत िाख रु. ३२ 

5 दईु करोड एक िाख रुपैयाँ देजख तीन करोड रुपैयाँ 
सम्म  

प्रलत िाख रु. ३७ 

6 तीन करोड एक िाख रुपैयाँ देजख पाँच करोड रुपैयाँ 
सम्म  

प्रलत िाख रु. ४२ 

7 पाँच करोड भन्दा मालथ  प्रलत िाख रु. ४७ 

नोट: मूल्यांकन रकमिाइ रु.िाखमा (round Figure) मा पररणत गरी करको दर लनधािरण हनेुछ र 
Round Figure मा िैजाँदा ५० हजार भन्दा कम भए तल्िो अंकमा र वढी भए उपल्िो अंकमा िलगने 
छ । 

धलुिखेि नगरपालिका लभत्रका जग्गाको मलु्याङ्कन लनम्न बमोजजम गररनेछ : 

क) हािको वडा नं.  १ 

लस.नं. जग्गा तथा सडकको वववरण सडकको वकलसम प्रलत आना रु. 

१ रवी चमारे छागे अनेकोट सडक पक्की सडक/ढिान ४०,०००। - 

२ रवी चमारे छागे अनेकोट सडक कच्ची सडक ३०,०००। - 

३ डुडाको मखु ० वक.मी. देवीटार अनेकोट सडक पक्की सडक/ढिान ४०,०००। - 

४ डुडाको मखु ० वक.मी. देवीटार अनेकोट सडक कच्ची सडक ३०,०००। - 

५ पक्की मोटर बाटो सँग जोलडएका जग्गाहरु पक्की सडक/ढिान ४०,०००। - 

६ कच्ची मोटर बाटोसँग जोलडएका जग्गाहरु कच्ची सडक २०,०००। - 
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लस.नं. जग्गा तथा सडकको वववरण सडकको वकलसम प्रलत आना रु. 

७ गोरेटो बाटोसँग जोलडएका जग्गाहरु गोरेटो बाटो १२,५००। - 

८ अन्य खेत/पाखा समेत बाटो नभएको ६,५००। - 

ख) हािको वडा नं.  २ 

लस.नं. जग्गा तथा सडकको वववरण सडकको वकलसम प्रलत आना रु. 

१ बनेपा रववओपी पाँचखाि सडक पक्की सडक/ढिान ५०,०००। - 

२ बनेपा रववओपी पाँचखाि सडक कच्ची सडक ३०,०००। - 

३ रवीगाउँ कुत्ताि पंचकन्या सडक पक्की सडक/ढिान ५०,०००। - 

४ रवीगाउँ कुत्ताि पंचकन्या सडक कच्ची सडक ३०,०००। - 

५ पक्की मोटर बाटो सँग जोलडएका जग्गाहरु पक्की सडक/ढिान ४०,०००। - 

६ कच्ची मोटर बाटोसँग जोलडएका जग्गाहरु कच्ची सडक २०,०००। - 

७ गोरेटो बाटोसँग जोलडएका जग्गाहरु गोरेटो बाटो १२,५००। - 

८ अन्य खेत/पाखा समेत बाटो नभएको ६,५००। - 

ग) हािको वडा नं.  ३ 

लस.नं. जग्गा तथा सडकको वववरण सडकको वकलसम प्रलत आना रु. 

१ अरलनको राजमागिसँग जोलडएका जग्गाहरु - 
बस पाकि  देजख अठ्ठाइ वक.िो. लसमानासम्म 

अरनीको हाइ वे ६,००,०००। - 

२ पंचकन्या कुत्ताि रवीगाउँ सडक पक्की सडक/ढिान २,००,०००। - 

३ पंचकन्या कुत्ताि रवीगाउँ सडक कच्ची सडक ५०,०००। - 

४ पदक्क मोटर बाटोसँग जोलडएका जग्गाहरु  पक्की सडक/ढिान २,००,०००। - 

५ कच्ची मोटर बाटोसँग जोलडएका जग्गाहरु -

जार िेत्रको ढंुगा छापेको बाटो समेतब  

कच्ची सडक ५०,०००। - 

६ गोरेटो बाटोसँग जोलडएका जग्गाहरु गोरेटो वाटो १५,०००। - 

७ अन्य खेत/पाखा समेत बाटो नभएको ६,५००। - 
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घ) हािको धलुिखेि वडा नं.  ४ 

लस.नं. जग्गा तथा सडकको वववरण सडकको वकलसम प्रलत आना रु. 

१ अरलनको राजमागिसँग जोलडएका जग्गाहरु - बस  
पाकि  देजख अठ्ठाइ वक.िो. बनेपाको लसमानासम्म 

अरलनको हाइ वे ६,००,०००। - 

२ वव.पी. राजमागिसँग जोलडएका जग्गाहरु वव.पी. हाइ वे ४,७५,०००। - 

३ पदक्क मोटर बाटोसँग जोलडएका जग्गाहरु  पक्की सडक/ढिान ३,५०,०००। - 

४ कच्ची मोटर बाटोसँग जोलडएका जग्गाहरु -

जार िेत्रको ढंुगा छापेको बाटो समेतब  

कच्ची सडक २,००,०००। - 

५ गोरेटो बाटोसँग जोलडएका जग्गाहरु गोरेटो बाटो १००,०००। - 

६ अन्य खेत/पाखा समेत बाटो नभएको ६५,०००। - 

ङ) हािको धलुिखेि वडा नं.  ५ 

लस.नं. जग्गा तथा सडकको वववरण सडकको वकलसम प्रलत आना रु. 

१ बनेपा पनौती सडकसँग जोलडएका जग्गाहरु जजल्िास्तरीय 
सडक 

४,५०,०००। - 

२ पदक्क मोटर बाटोसँग जोलडएका जग्गाहरु  पक्की सडक/ढिान ३,५०,०००। - 
३ कच्ची मोटर बाटोसँग जोलडएका जग्गाहरु -

जार िेत्रको ढंुगा छापेको बाटो समेतब  

कच्ची सडक २,००,०००। - 

४ गोरेटो बाटोसँग जोलडएका जग्गाहरु गोरेटो बाटो १००,०००। - 
५ अन्य खेत/पाखा समेत बाटो नभएको ६५,०००। - 

च) हािको धलुिखेि वडा नं. ६ 

लस.नं. जग्गा तथा सडकको वववरण सडकको वकलसम प्रलत आना रु. 

१ अरलनको राजमागिसँग जोलडएका जग्गाहरु - 

बस पाकि  देजख अठ्ठाइ वक.िो. बनेपाको 
लसमानासम्म 

अरलनको हाइ वे ६,००,०००। - 

२ वव.पी. राजमागिसँग जोलडएका जग्गाहरु वव.पी. हाइ वे ४,७५,०००। - 
३ पदक्क मोटर बाटोसँग जोलडएका जग्गाहरु  पक्की सडक/ढिान ३,५०,०००। - 
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लस.नं. जग्गा तथा सडकको वववरण सडकको वकलसम प्रलत आना रु. 

४ कच्ची मोटर बाटोसँग जोलडएका जग्गाहरु -

जार िेत्रको ढंुगा छापेको बाटो समेतब  

कच्ची सडक २,००,०००। - 

५ गोरेटो बाटोसँग जोलडएका जग्गाहरु गोरेटो बाटो १००,०००। - 
६ अन्य खेत/पाखा समेत बाटो नभएको ६५,०००। - 

छ) हािको धलुिखेि वडा नं. ७  

लस.नं. जग्गा तथा सडकको वववरण सडकको वकलसम प्रलत आना रु. 

१ अरलनको राजमागिसँग जोलडएका जग्गाहरु - 

बस पाकि  देजख खावासम्म 

अरलनको हाइ वे ६,००,०००। - 

२ वव.पी. राजमागिसँग जोलडएका जग्गाहरु वव.पी. हाइ वे ४,७५,०००। - 

३ पदक्क मोटर बाटोसँग जोलडएका जग्गाहरु  पक्की सडक/ढिान ३,५०,०००। - 

४ कच्ची मोटर बाटोसँग जोलडएका जग्गाहरु -

जार िेत्रको ढंुगा छापेको बाटो समेतब  

कच्ची सडक २,००,०००। - 

५ गोरेटो बाटोसँग जोलडएका जग्गाहरु गोरेटो बाटो १००,०००। - 

६ अन्य खेत/पाखा समेत बाटो नभएको ६५,०००। - 

ज) हािको वडा नं.  ८ 

लस.नं. जग्गा तथा सडकको वववरण सडकको वकलसम प्रलत आना रु. 

१ अरलनको राजमागिसँग जोलडएका जग्गाहरु - 

बस पाकि देजख खावासम्म 

अरलनको हाइ वे २,००,०००। - 

२ वपपिबोट भिीडाडा काभ्र ेभञ्ज्याङ्ग सडक पक्की सडक/ढिान २००,०००। - 
३ वपपिबोट भिीडाडा काभ्र ेभञ्ज्याङ्ग सडक कच्ची सडक १,००,०००। - 
४ खावा वडािगाउँ सरश्वती मा.वी. हदैु मानेगोठ पक्की सडक/ढिान १,००,०००। - 
५ खावा वडािगाउँ सरश्वती मा.वी. हदैु मानेगोठ कच्ची सडक ४०,०००। - 
६ हात्तीगौडा कामपानी दाररमबोट पात्िेखेत पक्की सडक/ढिान १,००,०००। - 
७ हात्तीगौडा कामपानी दाररमबोट पात्िेखेत कच्ची सडक ४०,०००। - 
८ खावा जशखरकटेरी ठूिीटार कल्छे सडक पक्की सडक/ढिान १,००,०००। - 
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लस.नं. जग्गा तथा सडकको वववरण सडकको वकलसम प्रलत आना रु. 

९ खावा जशखरकटेरी ठूिीटार कल्छे सडक कच्ची सडक ४०,०००। - 
१० पक्की मोटर बाटो सँग जोलडएका जग्गाहरु पक्की सडक/ढिान १,००,०००। - 
११ कच्ची मोटर मोटर बाटोसँग जोलडएका 

जग्गाहरु 

कच्ची सडक ४०,०००। - 

१२ गोरेटो बाटोसँग जोलडएका जग्गाहरु गोरेटो बाटो १५,०००। - 
१३ अन्य खेत/पाखा समेत बाटो नभएको १०,०००। - 

झ) हािको वडा नं. ९ 

लस.नं. जग्गा तथा सडकको वववरण सडकको वकलसम प्रलत आना रु. 

१ वव.पी. राजमागिसँग जोलडएका जग्गाहरु वव.पी. हाइ वे १५०,०००। - 

२ काभ्रभेञ्ज्याङ्ग पात्िेखेि नमोबिु सडक पक्की सडक/ढिान १५००००। - 
३ काभ्रभेञ्ज्याङ्ग भिीडाडा वपपिबोट सडक पक्की सडक/ढिान २०००००। - 
४ काभ्रभेञ्ज्याङ्ग भिीडाडा वपपिबोट सडक कच्ची सडक १,००,०००। - 

५ ववपी राजमागि ठूिीटार अरनीको राजमागि 
सडक 

पक्की सडक/ढिान १,००,०००। - 

६ ववपी राजमागि ठूिीटार अरनीको राजमागि 
सडक 

कच्ची सडक ४०,०००। - 

७ खावा जशखरकटेरी ठूिीटार कल्छे सडक पक्की सडक/ढिान १,००,०००। - 

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

९ पक्की मोटर बाटो सँग जोलडएका जग्गाहरु पक्की सडक/ढिान १,००,०००। - 

१० कच्ची मोटर मोटर बाटोसँग जोलडएका 
जग्गाहरु 

कच्ची सडक ४०,०००। - 

११ गोरेटो बाटोसँग जोलडएका जग्गाहरु गोरेटो बाटो १५,०००। - 

१२ अन्य खेत/पाखा समेत बाटो नभएको १०,०००। - 

ञ) हािको वडा नं.  १० 

लस.नं. जग्गा तथा सडकको वववरण सडकको वकलसम प्रलत आना रु. 

१ वव.पी. राजमागिसँग जोलडएका जग्गाहरु वव.पी. हाइि वे १५०,०००। - 
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लस.नं. जग्गा तथा सडकको वववरण सडकको वकलसम प्रलत आना रु. 

२ वव.पी. राजमागि शारदा बतासे शंख ु नमोविु 
सडक 

पक्की सडक/ढिान १०००००। - 

३ वव.पी. राजमागि शारदा बतासे शंख ु नमोविु 
सडक 

कच्ची सडक ६०,०००। - 

४ इिे फसकोट काभ्रभेञ्याङ्ग सडक पक्की सडक/ढिान १०००००। - 

५ इिे फसकोट काभ्रभेञ्याङ्ग सडक कच्ची सडक ६०,०००। - 
६ पक्की मोटर बाटो सँग जोलडएका जग्गाहरु पक्की सडक/ढिान १००,०००। - 

७ कच्ची मोटर बाटोसँग जोलडएका जग्गाहरु कच्ची सडक ३०,०००। - 
८ गोरेटो बाटोसँग जोलडएका जग्गाहरु गोरेटो बाटो १५,०००। - 
९ अन्य खेत/पाखा समेत बाटो नभएको १०,०००। - 

ट) हािको वडा नं. ११ 

लस.नं. जग्गा तथा सडकको वववरण सडकको वकलसम प्रलत आना रु. 

१ वव.पी. राजमागिसँग जोलडएका जग्गाहरु वव.पी. हाइ वे १५०,०००। - 
२ काभ्रभेञ्ज्याङ्ग पात्िेखेि नमोबिु सडक पक्की सडक/ढिान १५००००। - 
३ ववपी राजमागि ठूिीटार अरनीको राजमागि सडक पक्की सडक/ढिान १,००,०००। - 
४ ववपी राजमागि ठूिीटार अरनीको राजमागि सडक कच्ची सडक ४०,०००। - 
५ पात्िेखेत दाररमबोट कामपानी हात्तीगौडा पक्की सडक/ढिान १,००,०००। - 
६ पात्िेखेत दाररमबोट कामपानी हात्तीगौडा कच्ची सडक ४०,०००। - 
७ कल्छे ठूिीटार जशखरकटेरी खावा सडक पक्की सडक/ढिान १,००,०००। - 
८ कल्छे ठूिीटार जशखरकटेरी खावा सडक कच्ची सडक ४०,०००। - 
९ पक्की मोटर बाटो सँग जोलडएका जग्गाहरु पक्की सडक/ढिान १,००,०००। - 
१० कच्ची मोटर मोटर बाटोसँग जोलडएका 

जग्गाहरु 

कच्ची सडक ४०,०००। - 

११ गोरेटो बाटोसँग जोलडएका जग्गाहरु गोरेटो बाटो १५,०००। - 
१२ अन्य खेत/पाखा समेत बाटो नभएको १०,०००। - 
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ठ) हािको वडा नं.  १२ 

लस.नं. जग्गा तथा सडकको वववरण सडकको वकलसम प्रलत आना रु. 

१ सनु्थान शंखु नमोबिु सडक पक्की सडक/ढिान १००,०००। - 
२ सनु्थान शंखु नमोबिु सडक कच्ची सडक ६०,०००। - 
३ सनु्थान इिे पाटीचौर सडक पक्की सडक/ढिान १००,०००। - 
४ सनु्थान इिे पाटीचौर सडक कच्ची सडक ६०,०००। - 
५ वव.पी. राजमागि शारदा बतासे शंखु नमोविु 

सडक 
पक्की सडक/ढिान १०००००। - 

६ वव.पी. राजमागि शारदा बतासे शंखु नमोविु 
सडक 

कच्ची सडक ६०,०००। - 

७ पक्की मोटर बाटो सँग जोलडएका जग्गाहरु पक्की सडक/ढिान १००,०००। - 
८ कच्ची मोटर बाटोसँग जोलडएका जग्गाहरु कच्ची सडक ३०,०००। - 
९ गोरेटो बाटोसँग जोलडएका जग्गाहरु गोरेटो बाटो १५,०००। - 
१० अन्य खेत/पाखा समेत बाटो नभएको १०,०००। - 

नोट: मालथको मूल्याङकन वववरणमा कुनै िेत्र छुट हनु गएमा मािपोत कायाििय काभ्रपेिाञ्चोकिे 
आलथिक बर्ि २०७४।७५ को िालग जग्गाको न्यूनतम मूल्याङकन पजुस्तकामा उल्िेखीत दर बमोजजम 
वहसाव गररनेछ। 

धलुिखेि नगरपालिका लभत्र लनमािण भएका संरचनाको मूल्याङ्कन लनम्न बमोजजम गररनेछ : 

लस .नं.  घरको वगीकरण 
व्यवसायीक घरको 

मूल्यांकन दर )वगि वफट(  

आवासीय घरको 
मूल्यांकन दर )वगि  

वफट(  

१ Steel Frame Structure भएका 
ठुिा भवन  

२००० - 

२ भवन ऐन वमोजजम 'क' वगिको 
भवनहरु  

१८०० - 

३ RCC Frame Structure १५०० १४०० 

४ १४ वफट भन्दा अग्िा ट्रस्टहरु  १२०० - 
५ लसमेन्टको जोडाई, RCC छाना 

भएका घर  

१२०० १२०० 



 24 

लस .नं.  घरको वगीकरण 
व्यवसायीक घरको 

मूल्यांकन दर )वगि वफट(  

आवासीय घरको 
मूल्यांकन दर )वगि  

वफट(  

६ लसमेन्टको जोडाईको जस्ता, 
टायिको छाना भएको  

१००० १००० 

७ माटोको जोडाइ जस्ता वा 
टायिको छाना 

८०० ८०० 

८ ईटा वा ब्िकिे बनेको सेड वा 
कच्ची घर  

६०० ६०० 

 

धलुिखेि नगरपालिका लभत्र लनमािण भएका संरचनाको ह्रास किी लनम्न बमोजजम गररनेछ : 

संरचनाको आय ु

संरचनाको वकलसम 

Steel Frame Structure 

भएका ठुिा भवन, भवन 
ऐन वमोजजम 'क' वगिको 
भवनहरु, १४ वफट भन्दा 
अग्िा ट्रस्टहरु  

लसमेन्टको जोडाई, 

RCC छाना भएका 
घर, लसमने्टको 
जोडाई, RCC छाना 
भएका घर 

लसमेन्टको 
जोडाईको 
जस्ता, 
टायिको 
छाना भएको 

माटोको 
जोडाइ जस्ता 
वा टायिको 
छाना 

ईटा वा 
ब्िकिे 
बनेको सेड 
वा कच्ची 
घर 

१-३ बर्ि ६ ९ १२ १५ २० 

४-६ बर्ि १२ १८ २४ ३० ४० 

७-९ बर्ि १८ २७ ३६ ४५ 50 

१0-१२ बर्ि २४ ३६ ४८ 50 50 

१३-१५ बर्ि ३० ४५ 50 50 50 

१६-१८ बर्ि ३६ 50 50 50 50 

१9-२१ बर्ि ४२ 50 50 50 50 

२२-२४ बर्ि ४८ 50 50 50 50 

२५-२७ बर्ि ५० 50 50 50 50 

२8-३० बर्ि ५० 50 50 50 50 

३१-३३ बर्ि ५० 50 50 50 50 

३४-३६ बर्ि ५० 50 50 50 50 

३७-४० बर्ि ५० 50 50 50 50 
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संरचनाको आय ु

संरचनाको वकलसम 

Steel Frame Structure 

भएका ठुिा भवन, भवन 
ऐन वमोजजम 'क' वगिको 
भवनहरु, १४ वफट भन्दा 
अग्िा ट्रस्टहरु  

लसमेन्टको जोडाई, 

RCC छाना भएका 
घर, लसमने्टको 
जोडाई, RCC छाना 
भएका घर 

लसमेन्टको 
जोडाईको 
जस्ता, 
टायिको 
छाना भएको 

माटोको 
जोडाइ जस्ता 
वा टायिको 
छाना 

ईटा वा 
ब्िकिे 
बनेको सेड 
वा कच्ची 
घर 

४१-४३ बर्ि ५० 50 50 50 50 

४४-४६ बर्ि ५० 50 50 50 50 

४७ बर्ि भन्दा 
मालथ 

५० 50 50 50 50 

 

अनसूुची -२ 

(ऐनको दफा ३ सँग सम्बजन्धत) 
भमूीकर (मािपोत) दर  

िेखा कोड: ११३१४ कम्प्यटुर कोड: ०००२ 

लस .नं.  राजश्वको िेत्रहरु इकाइि दर 
कैवफय
त 

१ 
साववक धलुिखेि नगरपालिका िेत्रलभत्रका िाई 
असिुी बक्याता मािपोत  

प्रलत 
रोपनी  

रु. 

२०।४८   

२ 
वडा नं १¸२,९,१०,११,र १२, को मािपोत 
असिुी वक्यौता ग्रालमण िेत्रको िालग 

प्रलत 
रोपनी  रु. १०। - 
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अनसूुची -३ 

(ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) सँग सम्बजन्धत) 

घर जग्गा बहाि करको दर 

िेखा कोड: ११३२१ कम्प्यटुर कोड: ०००४ 

घर भाडा कर 
धलुिखेि नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यजििे घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड (छप्पर), 
कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंजशक तबरिे बहािमा ददएकोमा बहाि रकममा १०% 
प्रलतशतका दरिे बहाि कर लिइने छ । बहाि कर प्रयोजनको िालग बहाि रकम लनम्न 
बमोजजम लनधािरण गररनेछ: 
१)  धलुिखेि नगरपालिकािे लनधािरण गरेको न्यूनतम अंकमा नघटाइि सम्झौता गरी घर 

बहािमा िगाएकोमा वा स्व:घोर्णा पत्रमा खुिाएमा सोही बमोजजम मालसक घर भाडा 
कायम गररनेछ । 

२)  घर वहाि कर प्रयोजनको िालग धलुिखेि नगरपालिकािे अधिशहरी िेत्रको िालग रु 
१०००।- प्रलत मवहना र शहरी िेत्रको आवाशीय घरको िालग रु २०००।- तथा 
पसि प्रयोजनको िालग रु ३०००।- प्रलत मवहना न्यूनतम बहाि मलु्य कायम 
गररएकोछ। 

३)  अधि शहरी िेत्र भन्नािे वडा नं १¸ २¸ ३¸ ८¸ ९¸ १०¸ ११ र १२ िाइि जनाउँदछ।तर 
अरलनको राजमागि̧  वव पी राजमागि  र नगरस्तरको बाटोिे छोएको वा राजमागि वाट 
२०० लमटर लभत्रको िेत्रिाइि शहरी िेत्रनै कायम गररनेछ । 

 

 

 

 

अनसूुची -४ 

(ऐनको दफा ४ को उपदफा (८) सँग सम्बजन्धत) 

सरकारी सम्पत्ती प्रयोगबाट प्राप्त हनुे भाडा १४१५१ 

िेखा कोड: १४१५१ कम्प्यटुर कोड: ३०३६ 

लस .नं.  वववरण 

इकाइि कम्प्यटुर 
कोड दररेट 

१ जेवटङ मेजशन / सक्शन मेजशन (नगरपालिका 
िेत्रलभत्र)  

प्रलत वट्रप ३०५३ 
६०००। - 



 27 

लस .नं.  वववरण 

इकाइि कम्प्यटुर 
कोड दररेट 

२ जेवटङ मेजशन / सक्शन मेजशन (नगरपालिका 
िेत्र बावहर पनौती र बनेपा)  

प्रलत वट्रप ३०४५ 
९०००। - 

३ ट्याङ्कर (नगरपालिका िेत्रलभत्र) प्रलत वट्रप ३०६३ ४०००। - 
४ ट्याङ्कर (नगरपालिका िेत्रबावहर (पनौती र 

बनेपा) 
प्रलत वट्रप ३०३२ 

७०००। - 

५ जेवटङ मेजशन / सक्शन मेजशन (नगरपालिका 
िेत्रबावहर पाँचखाि न .पा.मा अरलनको  
िोकमागि सडकको दायाँ बायाँ १०० लमटर 
लभत्रसम्म) 

प्रलत वट्रप ३०४६ 

१२०००। - 

६ जेवटङ मेजशन वनेपा-लसन्धलुि-बददिवास 
भकुण्डे सम्मको िालग मखु्य सडकको दायाँ 
वायाँ १०० लमटर लभत्र  

प्रलत वट्रप ३०४७ 
१५०००। - 

७ ब्याक -हू  िोडर प्रलतघण्टा ३०४४ १२००। - 
८ ब्याक -हू  िोडरिाई लग्रज  प्रलतददन  १०००। - 
९ ब्याक -हू  िोडरिाई तेि  प्रलत घण्टा  १० लिटर 

१० ट्रस्ट हि भाडा प्रलत ददन  ३०३३ ४०००। - 
 

अनसूुची -५ 
(ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) सँग सम्बजन्धत) 

ब्यवसाय इजाजत (दताि¸ नलबकरण) दस्तरुको दर 

िेखा कोड: १४61१ कम्प्यटुर कोड: 1151 
लस .नं.  ब्यवसायको वकलसम इकाइि दस्तरु कै 

क खदु्रा /साधारण  पसि बार्िक नववकरण २००। -   

ख थोक पसि /अन्य ठूिा पसि  बार्िक नववकरण ५००। -   

ग 
उत्पादनमूिक ववशेर्ज्ञ परामशि̧  लनमािण 
व्यावसावय अन्य व्यवसावयक पेशामा 

बार्िक नववकरण 
५००। -   

घ उद्योग बार्िक नववकरण १०००। -   
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लस .नं.  ब्यवसायको वकलसम इकाइि दस्तरु कै 

ङ ववत्तीय सेवा /बैक  बार्िक नववकरण १०००। -   

च स्वास्थय सेवा बार्िक नववकरण १०००। -   

छ ववश्वववद्यािय बार्िक नववकरण २०००। -   

ज ववद्यािय तथा जशिा िेत्र बार्िक नववकरण १०००। -   

झ पयिटकीय स्तरका होटि व्यवसाय बार्िक नववकरण १०००। -   

ञ अन्य होटि व्यवसाय/होमस्टे बार्िक नववकरण ५००। -   

ट एफ एम रेलडयो बार्िक नववकरण १०००। -  

ठ पेट्रोि पम्प बार्िक नववकरण १०००। -  

 

 

अनसूुची -६ 

(ऐनको दफा (५) को उपदफा ३ सँग सम्बजन्धत) 

ब्यवसायकर प्रयोजनको िालग बलगिकरण १४६११ 

क) खदु्रा/साधारण पसि 

(१) चामि/ननु/तेि िगायतका दैलनक उपभोग्य वस्त ुबेचववखन गने साधारण खदु्रा पसि (२) 
तरकारी/फिफुि िगायतका (३) साधारण जचया पसि (४) टेिररङ¸ खेिौना, सैिनु¸ व्यटुी 
पाििर¸ उपहार, लगफ्ट लबके्रता िगायतका साना पसि (५) अन्य साना तथा मझौिा खािका 
पसि 

ख) थोक पसि/अन्य ठूिा पसि 

(१) चरुोट/रक्सी समेतका लडिर तथा थोक पसि (२) ज्वेिरी पसि¸ लनमािण सामाग्री लबके्रता¸ 
दैलनक खाद्य सामाग्री ववक्री गने थोक ववके्रता (३)  पेट्रोलियम पदाथि (पेट्रोि पम्प)¸ ववद्यतुीय 
सामाग्री, कापेट पसि¸ ग्यास लडपो (५) रेषु्टरेन्ट/क्याफे/चमेनागहृ समेत/खानाखाने होटि समेत 
(६) अन्य ठूिा तथा थोक पसि 

ग) ववशेर्ज्ञ परामशि̧  लनमािण व्यावसायी अन्य व्यवसावयक पेशा 
(१) स्वीकृत जचवकत्सक (२) ईजन्जलनयर/काउजन्सिमा दताि भएको ईजन्जलनयर (३) कानून 
व्यवसायी (४) अनसुन्धानकताि तथा परामशिदाता (५) ओभरलसज (६) शेयर दिाि¸ सहजकताि¸ 
लनमािण व्यवसायी  
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घ) उद्योग 

(१) प्िावष्टक पोलिमशि उद्योग (२) होजजयारी उद्योग (३) अन्य उत्पादनमूिक उद्योग (४) 
फलनिचर उद्योग (सानो) कुटानी, वपसानी, पेिानी, लमि (५) छापाखाना (६) लसमेन्ट ब्िक, ररङ 
र टायि उद्योग¸ इिा, बािवुा, रोडा लबवक्र केन्द्र (६) अन्य उद्योग 

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

च) स्वास्थय सेवा 
(१) गैर सरकारी अस्पताि (२) नलसिङ होम (३) जक्िलनक तथा ल्याब 

छ) ववश्वववद्यािय 

(१) लनजी िेत्रका ववश्वववद्याियहरु 

ज) ववद्यािय तथा जशिा िते्र 

(१) लनजी िेत्रका आधारभतू ववद्यािय, मा.वव. (२) लनजी िेत्रका क्याम्पस (३) तालिम तथा 
अनसुन्धान केन्द्र (४) टाईवपङ कम्प्यूटर तथा भार्ा प्रजशिण 

झ) पयिटकीयस्तरका होटि व्यवसाय 

)१(  "क "  वगिको होटि तथा ररसोटि (स्वीलमङ्ग पिु, स्पा, ध्यान केन्द्र सवहत सवुवधा भएको)   
(२) अन्य वगिको होटि तथा ररसोटिको (रेषु्टरेन्ट सवुवधा सवहत बस्ने ब्यवस्था भएको होटि)  
(३) रेषु्टरेण्ट/फास्टफुड भान्छाघर पाटी प्यािेस, पाटी भेन्यू, पाटी बैंङक्वेट¸ तालिम केन्द्र 

ञ) अन्य होटि व्यवसाय/होमस्टे 
(१) भोजनािय (२) लमठाई पसि (३) जचया चमेना पसि (४) होमस्टे 
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अनसूुची -७ 

(ऐनको दफा ५ को उपदफा (५) सँग सम्बजन्धत) 

ब्यवसाय करको दर  

िेखा कोड: १४61१ कम्प्यटुर कोड: 000३ 

अनसूुची-४ बमोजजम नवीकरण रकमका अलतररि लनम्न बमोजजमको दरमा ब्यवसाय कर 
िाग्नेछ : 

१) पयिटकीयस्तरका होटिमा लिने ब्यवसाय कर १४६११ 

लस. 
नं. 

होटिको वकलसम इकाइि आधार कै 

१ "क" वगिको होटि तथा ररसोटि (स्वीलमङ्ग पिु, 
स्पा, ध्यान केन्द्र सवहत सवुवधा भएको) 

बावर्िक कोठा संख्या X 
७०००।- 

 

२ अन्य वगिको होटि तथा ररसोटिको (थप २० 
कोठा भन्दा मालथ) 

बावर्िक कोठा संख्या X 
५०००।- 

 

३ अन्य वगिको होटि तथा ररसोटि (थप १० 
देजख २० कोठा सम्मको) 

बावर्िक कोठा संख्या X 
३०००।- 

 

४ अन्य वगिको होटि तथा ररसोटि (रेषु्टरेन्ट 
सवुवधा सवहत १० कोठा सम्मको) 

बावर्िक कोठा संख्या X 
२०००।- 

 

 

गणना ववधी: 
अन्य वगिको होटि तथा ररसोटि  

यदद ७ कोठा सम्मको रहेछ भने  
जस्तो ७ कोठा रहेछ भने  ७ कोठा x २००० = १४००० 

यदद १८ कोठा सम्मको रहेछ भने 

१० कोठाको     १० कोठा  x २००० =  २०००० 

बाकीको ८ कोठाको    ८ कोठा x  ३०००  =  १६००० 

       जम्मा ३६००० 
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यदद ३५ कोठा सम्मको रहेछ भने 

१० कोठाको     १० कोठा x २००० =  २०००० 

२० कोठाको     २० कोठा x ३००० =  ६०००० 

बाँकोको ५ कोठाको    ५ कोठा x ५००० =  २५००० 

         जम्मा १०५००० 

"क" वगिको होटि तथा ररसोटि (स्वीलमङ्ग पिु, स्पा, ध्यान केन्द्र सवहत सवुवधा भएको) 

जलत सकैु कोठा भए पलन प्रलत कोठा प्रलत वर्ि बावर्िक ७००० 

जस्तै ५० कोठाको रहेछ भने 

५० कोठाको   ५० कोठा  x  ७०००  =  ३५०००० 

२) उद्योग िते्रको ब्यवसायमा लिन ेकर १४६११ 

िगानी कारोबार कैवफयत 

िगानी अंक करको दर कारोवार अंक करको दर खदु कर लनधािरण 

न्यूनतम रु ५००।- न्यूनतम रु ५००।- िगानी र कारबार 
समेत बाट 
लनधािरण हनेु 
रकम जोडी 
ब्यवसाय कर 
कायम गररनेछ। 

५ िाख सम्म ०.२५ प्रलतशत २० िाख सम्म १००० 

५ िाख मालथ 
जलत भए पलन 

थप प्रलत िाख रु 
५० 

२० िाख मालथ जलत 
भए पलन 

थप ४० प्रलत 
िाख 

३) बाजणज्य ब्यापार र सेवा िते्रको ब्यावसायमा लिने कर १४६११ 

िगानी कारोबार कैवफयत 

िगानी अंक करको दर कारोवार अंक करको दर खदु कर लनधािरण 

न्यूनतम रु ५००।- न्यूनतम रु ५००।- िगानी र कारोबार 
समेत बाट लनधािरण हनेु 
रकम जोडी ब्यवसाय 
कर कायम गररनेछ। 

५ िाख सम्म ०.५ प्रलतशत २० िाख सम्म १०००।- 

५ िाख मालथ 
जलत भए पलन 

थप प्रलत िाख 
रु १०० 

२० िाख मालथ 
जलत भए पलन 

थप ५० 
प्रलत िाख 
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४) बैंक तथा ववत्तीय संस्था ब्यवसाय कर  १४६११ 

लस. 
नं. 

ब्यवसायको वकलसम इकाइि दर )रु(  कैवफयत 

१ "क "वगिको बाजणज्य बैंक  बावर्िक ५००००। -  

२ "ख "वगिको बाजणज्य बैंक  बावर्िक ३५०००। -  

३ फाइनान्स बावर्िक २००००। -  

४ सहकारी बावर्िक ५०००। -  

५) ब्यवसाय कर (लनजी) ववद्यािय १४६११ 

लस. नं. ववद्याियको वकलसम इकाइि दर )रु(  कैवफयत 

१ मन्टेश्वरी / प्रा वव  ५¸०००। -  

२ लन मा वव  ७,५००। -  

३ मा वव र उमावव  १०¸०००। -  

४ होस्टि सवहतको मा वव  १५¸०००। -  

६) जजप िाइन ब्यवसाय कर १४६११ 

लस. नं. ववद्याियको वकलसम इकाइि दर )रु(  कैवफयत 

१ प्रलत ब्यजि वटकटमा प्रलत व्यजि १००। -  

७) एफ एम रेलडयो ब्यवसाय कर १४६११ 

लस. 
नं. 

ववद्याियको वकलसम इकाइि दर )रु(  कैवफयत 

१ एफ एम रेलडयो ब्यवसाय बावर्िक २००००। -  

८) पेट्रोि पम्प ब्यवसाय कर १४६११ 

लस. नं. ववद्याियको वकलसम इकाइि दर )रु(  कैवफयत 

१ पेट्रोि पम्प ब्यवसाय बावर्िक २००००। -  
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९) परामशि सेवा ब्यवसाय कर १४६११ 

लस. नं. ववद्याियको वकलसम इकाइि दर )रु(  कैवफयत 

१ नक्सा लडजाइन तथा घर लनमािण सम्बन्धी 
परामशि 

बावर्िक 6०००। -  

२ अन्य परामशि सम्बन्धी ब्यवसाय बावर्िक 6०००। -  

१०) होमस्टे ब्यवसाय कर १४६११ 

लस. नं. ववद्याियको वकलसम इकाइि दर )रु(  कैवफयत 

१ होमस्टे बावर्िक कोठा संख्या X १०००।-  

 

 

अनसूुची -८ 

(ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत) 

जलडबटुी¸ कवाडी¸ जीवजन्त ुकरको दर 

क)  धातकुा टुक्राहरु र पत्र ुभइि काम निाग्ने भएका धातकुा सामानमा लनम्न 
बमोजजक कर  

िेखा कोड: १४529 कम्प्यटुर कोड: ३०४९ 
लस.नं. राजश्वको िते्रहरु इकाइि दर कै 

१ फिाम प्रलत के.जी. रु. १। (एक रुपैयाँ)  

२ अन्य धात ु(वपत्ति¸ तामा आदद) प्रलत के.जी. रु. २।- (दईु रुपैयाँ)  

३ थोलत्रएर काम निाग्ने मेलसनरी औजार प्रलत के.जी. रु. २।- (दईु रुपैयाँ)  

४ पोलिलथन पाइपका टुक्रा प्रलत के.जी. रु. २।-  (दईु रुपैयाँ)  

५ लससा (लिड) को धिुो वा टुक्रा प्रलत के.जी. रु. ३।-  (लतन रुपैयाँ)  

६ काँचको धिुो र टुक्रा प्रलत के.जी. रु. १।- (एक रुपैयाँ)  
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ख)  प्रचलित कानूनिे लनर्लेधत गरे बाहेकका पंलछहरुको प्वाखँ तथा मरेका वा 
माररएका पशकुो हाड, लसंग, खरु तथा छािामा लनम्न बमोजजम कर  

िेखा कोड: १1632 कम्प्यटुर कोड: ३०४८ 
लस.नं. राजश्वको िते्रहरु इकाइि दर कैवफयत 

१ पंलछहरुका प्वाँख  प्रलत केजज . रु. २।-  (दईु रुपैयाँ)  

२ हाड प्रलत केजज . रु. १।- (एक रुपैयाँ)  

३ लसंग प्रलत केजज . रु. २।-  (दईु रुपैयाँ)  

४ खरु प्रलत केजज . रु. २।-  (दईु रुपैयाँ)  

५ छािा ठूिो   प्रलत गोटा 
रु. ३०।- (लतस 
रुपैयाँ) 

 

६ छािा सानो प्रलत गोटा 
रु. १५।- (पन्र 
रुपैयाँ) 

 

ग) अन्य कवाडी मािसामान १४५२९ 

िेखा कोड: 14529 कम्प्यटुर कोड: ३०५९ 
लस.नं. राजश्वको िते्रहरु इकाइि दर कैवफयत 

१ 
खािी सीसी (ववयर) वोतिको साइज 
हेरी  

प्रलत गोटा 
०।२५ (पच्चीस पैसा)  

२ 
खािी सीसी (मददरा र अन्य) ५०० 
एम.एि. भन्दा मालथ  

प्रलत गोटा 
०।२५ (पच्चीस पैसा)  

३ 
खािी सीसी (मददरा र अन्य) ५०० 
एम.एि. भन्दा ति  

प्रलत गोटा 
०।१५ (पन्द्र पैसा)  

४ 
प्िावष्टक (बोति, भाँडाकँुडा, परुाना 
जतु्ता, चपि, ग्यािन र जवकि न आदद)  

प्रलत के.जी 
०।२५ (पच्चीस पैसा)  

५ खािी बोरािः    

क 
५० के.जी सम्म खाध्यान्न अट्ने 
प्िावष्टकका बोरा  

प्रलत गोटा 
०।१५ (पन्द्र पैसा)  
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लस.नं. राजश्वको िते्रहरु इकाइि दर कैवफयत 

ख 
५० के.जी. सम्म खाध्यान्न अट्ने 
जटुका बोरा  

प्रलत गोटा 
०।१५ (पन्द्र पैसा)  

ग 
१०० के.जी. सम्म खाद्यान्न अट्ने 
जटुका 

प्रलत गोटा 
०।२५ (पच्चीस पैसा)  

६ तेिको वटनिः    

क १० लिटरभन्दा बढी अट्ने ठूिो  प्रलत गोटा ०।२५ (पच्चीस पैसा)  

ख १० लिटरभन्दा कम अट्ने सानो प्रलत गोटा ०।२५ (पच्चीस पैसा)  

ग थोत्रो वटन िगायतको कवाडी सामान 
प्रलत 

के.जी. 
०।२५ (पच्चीस पैसा)  

घ परुानो ड्रम गोटा रु. ५।- (पाँच रुपैयाँ)  

ङ परुाना कागज (अखबार, न्यूजवप्रन्ट)  
प्रलत 

के.जी. 
०।२५ (पच्चीस पैसा)  

च परुाना अन्य कागज (काटुिन समेत) 
प्रलत 

के.जी. 
०।२५ (पच्चीस पैसा)  

 

अनसूुची -९ 

(ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) सँग सम्बजन्धत) 

सवारी साधन करको दर 

क) बावर्िक सवारी कर:  

िेखा कोड: ११४५१ कम्प्यटुर कोड: 0005 
लस.नं. राजश्वको िते्रहरु इकाई बावर्िक 

कर 
रुट प्रलमट कैवफयत 

1 ववद्यतुीय ररक्सा बावर्िक ५०००।- ५००।-  
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ख) पटके सवारी कर ११४५२ 

िेखा कोड: ११४५2 कम्प्यटुर कोड: 000७ 
लस.नं. राजश्वको िते्रहरु इकाई दर कैवफयत 

१ ट्रक,वस,हेभी ट्रयाक्टर पटके रु ५०।- (पचास रुपैयाँ)   
२ लमलनबस, लमलन ट्रक, ट्रयाक्टर पटके रु ३०।- (तीस रुपैयाँ)  

३ 
लनजी कार,जीप,डेलिभरीभ्यान पावर 
टेिर, टेम्पो पटके रु २०।- (बीस रुपैयाँ)  

द्रब्टष्यिः एम्बिेुन्स र शववाहनमा उि कर निाग्ने ब्यवस्था गररएको छ । 

 

अनसूुची -१० 

(ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत) 

ववज्ञापन करको दर 

िेखा कोड: ११४७2 कम्प्यटुर कोड: 000८ 
  

लस.नं. राजश्वको िते्रहरु इकाइि दर कैवफयत 

१ ववद्यतुीय/लडजीटि होलडिङ बोडि प्रलत वगि वफट २५०।- बावर्िक 

३ लडजीटि लडस्प्िे बोडि तथा लडजीटि स्क्रीन प्रलत वगि वफट २५०।- बावर्िक 

४ पोि ब्यानर/फ्िेक्स वोडि प्रलत गोटा १००।- मालसक 

५ होलडिग बोडि, पोि बोडि, डी.पी.एस.बोडि, ग्िो 
साईन बोडि 

प्रलत वगि वफट ५०।- 
मालसक 

६ लभते्त िेखन २ बगि वफट सम्म  प्रलत वगि वफट ५०।- मालसक 

७ फ़्िेक्स वप्रन्ट ब्यानर /कपडा ब्यानर ६ बगि 
वफट सम्म  

प्रलत गोटा २००।- 
मालसक 

८ जनुसकैु स्थानमा व्यवसाय राखी न.पा. िेत्र 
लभत्र ब्यानर, कपडा वा अन्य अस्थायी समान 
प्रयोग गरर लबज्ञापन गरेको हकमा २ लम.भन्दा 
बढी को िालग प्रलतगोटा  

प्रलतगोटा १०००।- 

मालसक 
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लस.नं. राजश्वको िते्रहरु इकाइि दर कैवफयत 

९ कायिक्रम/समारोह/सन्देशमूिक/ 

जनचेतनामूिक/ राजनीलत दिको 
ब्यानर/पचाि/पम्पेप्ट ब्यानर अनमुलत लिइि राखेमा 

 लन:शलु्क 
 

 

अनसूुची -११ 

(ऐनको दफा १० को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत) 

वहाि लबटौरी शलु्कको दर 

िेखा कोड: ११३२२ कम्प्यटुर कोड: 000६ 
लस.नं. राजश्वको िते्रहरु इकाइि दर कैवफयत 

१ आफ्नो रेखदेखमा रहेको साविजलनक स्थि, 
ऐिानी जग्गा वा बाटोको छेउको जग्गामा 
भएका अस्थाई टहरा, छाप्रा, पसि आदद 
प्रत्येक टहरा प्रलत वगि वफट 

मालसक १०।- 

  
२ साविजलनक स्थि, हाटबजार, मेिा, जात्रा 

आददमा थापेका तरकारी, बदाम िगायतका 
पसि तथा ठेिागाडा प्रलत पसि 

प्रलतददन 
३०।- 

 

३ नगरपालिका कायाििय पररसर चौर प्रलत ददन २५००। -  
 

अनसूुची -१२ 

(ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत) 

पावकि ङ्ग शलु्कको दर 

िेखा कोड: १४२४१ कम्प्यटुर कोड: ३०४१ 

लस.नं. राजश्वको िते्रहरु इकाइि दर कैवफयत 

क हेलिकप्टर ल्याण्ड पटक ५०००।-   
ख बस, ट्रक, िोहरी  दैलनक ६०।-  

ग कार, जीप, ट्याक्टर आदद दैलनक ३०।-  
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लस.नं. राजश्वको िते्रहरु इकाइि दर कैवफयत 

घ मोटरसाईकि, स्कुटर, ट्याम्पो, ठेिागाढा, 
ररक्सा आदद 

दैलनक १०।- 
 

नोट:- सरकारी कामका शलु्क नलिने भनी तोवकएका संघ सस्था हरुका हकमा उल्िेजखत शलु्क लिईने 
छैन/न.पा.बाट पवुिवत रुपमा भएका पावकि ङ शलु्क सम्बन्धी सहमलतहरु यथावत कायम रहनेछन।् 

 

अनसूुची -१३ 

 (ऐनको दफा १२ को उपदफा (१)¸ (२) र (३) सँग सम्बजन्धत) 
 

हजार लसढी तथा टँुलडखेिमा चिजचत्र छायाकँन तथा प्रवेश शलु्क 

िेखा कोड: १४२१९ कम्प्यटुर कोड: ३०४० 
लस .नं.  राजश्वको िेत्रहरु इकाइि दर कैवफयत 

१ हजार लसढी तथा टँुलडखेि िेत्रलभत्र स्वदेशी 
चिजचत्र छायाँकन गरेको  

प्रलत ददन १५००। - 
  

२ भ्यु  -टावर  िेत्रमा  स्वदेशी चिजचत्र छायाँकन 

गरेको 
प्रलत ददन १५००। - 

 

क २५ जनाका िालग  प्रलत ददन १५०। -  

ख २६ देजख ५० जनासम्म प्रलत ददन ३००। -  

ग ५१ देजख १०० जनासम्म प्रलत ददन ६००। -  

घ १०१ देजख १५० जनासम्म प्रलत ददन १०००| -  

ङ १५१ देजख मालथ प्रलत ददन १५००| -  

३ प्रवेश शलु्क लनम्न दरमा उठाउन ुपने छ      

क सवारीसाधन लभत्र रहेका वा पैदि वहड्ने 
प्रलतव्यजि पटके  

प्रलत ददन २०। - 
 

ख सवारीसाधन लभत्र रहेका वा पैदि वहड्ने 
ववद्याथी  पटके  

प्रलत ददन १०। - 
 

ग लबदेशी व्यजि प्रलतव्यजि प्रलत ददन १००। -  

घ साकि  राष्ट्र प्रलतव्यजि प्रलत ददन ५०। -  
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लस .नं.  राजश्वको िेत्रहरु इकाइि दर कैवफयत 

४ क्यावट्रङ्ग सेवा ददईए बापत िाग्ने शलु्क    

क २५ जना सम्मको िालग  प्रलत ददन ३५०। -  

ख २६ देजख ५० जनासम्म  प्रलत ददन ५००। -  

ग ५१ देजख १०० जनासम्म प्रलत ददन ७००। -  

घ १०१ देजख २०० जनासम्म प्रलत ददन १२००। -  

ङ २०१  देजख मालथ  प्रलत ददन १५००। -  

५ सरसफाई शलु्क थप    

क २५ जनाका िालग  प्रलत ददन ५०। -  

ख २६ देजख ५० जनासम्म प्रलत ददन १००। -  

ग ५१ देजख १०० जनासम्म प्रलत ददन १५०। -  

घ १०१ देजख १५० जनासम्म प्रलत ददन २००| -  

ङ १५१ देजख मालथ प्रलत ददन ५००| -  

६ लसनेमा हि, सांस्कृलतक प्रदशिनहि, लथयटर 
सङ्गीत, मनोञ्जन प्रदशिनस्थि 

बावर्िक पाँच प्रलतशत 
 

७ जादू, सकि स, चटक दैलनक ५००|००  

नोट:  मालथको वववरणमा नसमेवटएको िेत्रमा मनोरंजन कर संकिन गनुि पदाि नगर प्रमखुिे तोके 
बमोजजम संकिन गरी, आगामी नगर सभामा यसको दर रेट  अनमुोदनको िालग पेश गनुि पने 
छ।  

 

अनसूुची -१४ 

(ऐनको दफा १२ को उपदफा (१)¸ (२) र (३) सँग सम्बजन्धत) 

सेवा शलु्क तथा दस्तरुको दर 

लनस:ुक सेवा 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

१ 
सामाजजक सरुिा सम्बन्धी सम्पणुि 
लसफाररस 

  
 

लन:शलु्क 

२ दैवव प्रकोप लसफाररस    लन:शलु्क 
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लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

३ उपचार सम्बन्धी सम्पूणि लसफाररस    लन:शलु्क 

४ गररव तथा असहाय लसफाररस    लन:शलु्क 

५ 

जन्म, मतृ्य,ु वववाह, बसाईसराई, 
सम्बन्ध लबच्छेद (३५ ददन लभत्र दताि 
गरेमा) 

  

 
लन:शलु्क 

६ ववपन्न ववद्याथी छात्र वजृत्त लसफाररस     लन:शलु्क 

७ 
आलथिक आवस्था कमजोर वा लबपन्नता 
प्रमाजणत  

  
 

लन:शलु्क 

सडक बत्ती शलु्क १४२१८ 
 

 

 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

१ सडक बत्ती शलु्क बावर्िक ३०१७ २००।- 

ववपद व्यवस्थापन शलु्क १४२१९ 
 

 

 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

१ ववपद व्यवस्थापन शलु्क बावर्िक ३०१५ १००।- 

 

लडपबोररङ्ग शलु्क १४२१९ 

(क) लडपबोररङ्ग अनमुलत शलु्क  

१) सेवा मिुक व्यवसावयक संस्थाहरुको िालग (एक भन्दा वढी वडाहरु समेटेर खानेपानी 
ववतरण गने उपभोिा सलमलत वा शैजिक तथा अन्य संघ संस्थाहरुको िालग) 
५०¸०००।०० 

२) ब्यवसावयक प्रयोजनको िालग (होटि व्यवसाय¸ लमलनरि वाटर फ्याक्ट्री¸ ट्रङ्कर माफि त 
खानोपानी ववतरण तथा अन्य व्यवसावयक प्रयोजनको िालग) १००¸०००।०० 



 41 

(ख) लडपबोररङ्ग बावर्िक शलु्क: बावर्िक शलु्क लनधािरण लडप वोररङ्गबाट उत्पादन हनेु पानी तथा 
सोको िालग जडान भएको मेलसन वा पम्पको िमताको आधारमा बावर्िक शलु्क लनम्न 
बमोजजम  

पम्पको िमता 
सेवामूिक व्यवसावयक 

संस्था 
ब्यवसावयक 
प्रयोजन 

१० हसि पावर सम्म २५¸०००।०० ५०¸०००।०० 

१० भन्दा मालथ २० हसि पावर सम्म ३५¸०००।०० ७५¸०००।०० 

२० भन्दा मालथ ३० हसि पावर सम्म ७५¸०००।०० १५०¸०००।०० 

३० हसि पावर भन्दा मालथ १५०¸०००।०० ३००¸०००।०० 

 

शौचािय प्रयोग शलु्क: िेखा कोड १४२१९ कम्प्यटुर कोड: ००१ 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

१ 
न.पा.का स्वालमत्वमा रहेका 
शौचाियहरु प्रयोग गरेबापत 

     

क ददशा पटक  १०।- 

ख वपसाब पटक  ५।- 

ग स्नान पटक  ५०।- 

२ गाडी सरसफाई प्रलत गाडी पटक  १५०।- 

न्यायीक दस्तरु: िेखा कोड १४२२१ कम्प्यटुर कोड: ११३८ 
 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

१ उजरुी दताि वफ  पटक  २००।- 

२ प्रलतवाद दस्तरु  पटक  १००।- 

३ नक्कि दस्तरु (५ पाना सम्म) एकमषु्ठ  २५।- 

४ नक्कि दस्तरु (५ पाना भन्दा मालथ) प्रलत पाना  ५।- 

५ लमिापत्र दस्तरु  पटक  १००।- 

६ अन्य न्यावयक दस्तरु  पटक  १००।- 

७ 
वकाित सम्वन्धी इजाजत पत्र 
सम्बन्धी दस्तरु 

 पटक  ५००।- 
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लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

लनवेदन तथा फाराम ववक्री दस्तरु 
१४२२९ 

 

 

 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि कोड दर 

१ सबै प्रकारका लनवेदन दस्तरु  पटक १००२ २५।- 

२ दरभाउपत्र फाराम ववक्री   पटक ३०४३ १०००।- 

३ बोिपत्र फाराम ववक्री   पटक ३०३० ३०००।- 

४ नक्सापास वकताव गोटा ३०५४ १०००।- 

चार वकल्िा प्रमाजणत दस्तरु १४२४३ 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

क 

रावष्ट्रय राजमागि अरलनको राजमागि, 
लसन्धिुी बददिवास राजमागिसँग 
जोलडएका जग्गाहरु 

     

१ ८ आना सम्म  पटक ११३५ ८००।- 

२ ८ आना-१ रोपनीसम्म  पटक ११३६  १०००।- 

३ १ रोपनीमालथ प्रलतरोपनी  पटक ११३७ १२००।- 

 ख 
अन्य पक्की/ढिान बाटो जोलडएका 
जग्गाहरु 

     

१ ८ आना सम्म  पटक १०३८ ६००।- 

२ ८ आना-१ रोपनीसम्म  पटक १०३९  ८००।- 

३ १ रोपनीमालथ प्रलतरोपनी  पटक १०४० १०००।- 

ग कच्ची सडकिे छोएका जग्गाहरु      

१ ८ आना सम्म  पटक १०४१ ३००।- 

२ ८ आना-१ रोपनीसम्म  पटक १०४२ ४००।- 

३ १ रोपनीमालथ प्रलतरोपनी  पटक १०४४ ६००।- 

घ गोरेटो बाटो      

१ ८ आना सम्म  पटक १०४५ २५०।- 

२ ८ आना-१ रोपनीसम्म  पटक १०४६ ३००।- 

३ १ रोपनीमालथ प्रलतरोपनी  पटक १०४७ ५००।- 
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लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

ङ बाटोिे नछोएका जग्गाहरु      

१ ८ आनासम्म  पटक १०४८ २००।- 

२ ८ देजख १ रोपनी सम्म  पटक १०४९ ३००।- 

३ १ रोपनी-६ रोपनीसम्म  पटक १०५० १०००।- 

४ ६ रोपनी-१० रोपनीसम्म  पटक १०५१ १८००।- 

५ १० रोपनी-१५ रोपनीसम्म  पटक १०५२ २५००।- 

६ १५ रोपनी मालथ प्रलतरोपनी  पटक १०५३ १००।- 

घरबाटो प्रमाजणत दस्तरु (अंश प्रयोजनका िालग िाग्ने दस्तरुको पचास प्रलतशत मात्र लिने) 
१४२४३ 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

क 
अरलनको िोकमागि र वववप राजमागििे 
छोएका जग्गाहरु 

     

१ चार आनासम्मको िालग    १०५४ ५००।- 

२ आठ आनासम्मको िालग  प्रलतवकत्ता  १०५६ १०००।- 

३ एक रोपनी सम्मको िालग  प्रलतवकत्ता  १०५७ १५००।- 

४ एक रोपनी देजख तीन रोपनी सम्म प्रलत रोपनी १०५८ ३०००।- 

५ 
तीन रोपनी  देजख छ रोपनीसम्मको 
िालग 

 प्रलतवकत्ता १०६० ५०००।- 

६ 
पाँच रोपनीदेजख १० रोपनीसम्मको 
िालग  

 प्रलतवकत्ता १०६१ ७०००।- 

७ दश रोपनीभन्दा मालथको िालग थप 
 प्रलत 
रोपनी 

१०६२ २०००।- 

ख पक्की मोटरबाटोसँग जोलडएका जग्गाहरु      

१ चार आनासम्मको िालग   प्रलतवकत्ता १०६३ ३००।- 

२ आठ आनासम्मको िालग   प्रलतवकत्ता १०६४ ५००।- 

३ एक रोपनी सम्मको िालग   प्रलतवकत्ता १०६५ ८००।- 

४ एक रोपनी देजख तीन रोपनी सम्म  प्रलतवकत्ता १०६६ २०००।- 

५ तीन रोपनीदेजख पाँच रोपनीसम्म  प्रलतवकत्ता १०६७ ३०००।- 

६ पाँच रोपनीदेजख १० रोपनीसम्म  प्रलतवकत्ता १०६८ ५०००।- 
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लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

७ दश रोपनीभन्दा मालथको िालग थप 
 प्रलत 
रोपनी 

१०६९ १०००।- 

ग 
कच्ची मोटरबाटोसँग जोलडएका 
जग्गाहरु 

     

१ चार आनासम्मको िालग   प्रलतवकत्ता १०७० २५०।- 

२ आठ आनासम्मको िालग   प्रलतवकत्ता १०७१ ३००।- 

३ एक रोपनी सम्मको िालग   प्रलतवकत्ता १०७२ ५००।- 

४ एक रोपनी देजख तीन रोपनी सम्म   १०७५ १२००।- 

५ तीन रोपनी देजख ५ रोपनीसम्म  प्रलतवकत्ता १०७६ १८००।- 

६ पाच रोपनी देखी १० रोपनी सम्म   प्रलतवकत्ता १०७७ २५००|०० 

७ १० रोपनी देजख मालथका िालग थप 
 प्रलत 
रोपनी 

१०७८ ८००|०० 

घ 
गोरेटो, घोडेटो बाटोसँग जोलडएका 
जग्गाहरु 

     

१ चार आनासम्मको िालग   प्रलतवकत्ता १०७९ २००।- 

२ आठ आनासम्मको िालग   प्रलतवकत्ता १०८० ३००।- 

३ एक रोपनी सम्मको िालग   प्रलतवकत्ता १०८१ ५००।- 

४ एक रोपनी देजख तीन रोपनी सम्म   प्रलतवकत्ता १०८२ ८००।- 

५ तीन रोपनीदेजख  ५ रोपनीसम्म    प्रलतवकत्ता १०८३ १०००।- 

६ ५ रोपनी देजख १० रोपनीसम्म   प्रलतवकत्ता १०८४ १५००|०० 

७ १० रोपनीभन्दा मालथ थप 
 प्रलत 
रोपनी 

१०८५ ६००|०० 

ङ बाटो नभएका जग्गाहरु      

१ आठ आनासम्मको िालग   प्रलतवकत्ता १०८६ १५०।- 

२ एक रोपनी सम्मको िालग    प्रलतवकत्ता १०८७ ३००।- 

३ एक रोपनी देजख तीन रोपनी सम्म   प्रलतवकत्ता १०८८ ५००।- 

४ तीन रोपनीदेजख ५ रोपनीसम्म   प्रलतवकत्ता १०८९ ६००।- 

५ ५ रोपनीदेजख १० रोपनी सम्म   प्रलतवकत्ता १०९० १०००।- 

६ १० रोपनीभन्दा मालथ थप 
 प्रलत 
रोपनी 

१०९१ ५००।- 
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लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

अन्य ववलभन्न लसफाररस १४२४३ 
 

 

 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

१ छात्रवजृत्त लसफाररस   पटक ११०३ २००।- 

२ जीववत रहेको लसफाररस   पटक ११०९ २००।- 

३ नावािक पररचय पत्र लसफाररस   पटक ११११ २००।- 

४ घरजग्गा नामसारी दस्तरु पटक ११६१ २००।- 

५ व्यवसाय दताि लसफाररस  पटक ११६२ २००।- 

६ धारा, लबजिुी नामसारी लसफाररस  पटक १०१९ २००।- 

७ उल्िेख नभएका सबै लसफाररस  पटक १०३१ २००।- 

८ नाम, थऱ संशोधन लसफाररस  पटक १०१७ २५०।- 

९ घर ब्िक नं नामसारी लसफाररस  पटक १०२४ २५०।- 

१० घर कायम लसफाररस   पटक ११०२ ५००।- 

११ स्थायी बसोवास लसफाररस   पटक ११०५ ५००।- 

१२ धारा जडान लसफाररस   पटक ११०८ ५००।- 

१३ व्यवसाय बन्द लसफाररस   पटक १११० ५००।- 

१४ व्यवसाय संचािन नभएको लसफाररस   पटक  ५००।- 

१५ धारा, लबजिुी जडान लसफाररस  पटक १०१८ ५००।- 

१६ घर, ब्िक नं लसफारीस  पटक १०२० ५००।- 

१७ लडिरलसप लसफाररस  पटक १०१६ १०००।- 

१८ उद्योग दताि लसफाररस/उद्योग ठाउँसारी  पटक १११३ १०००।- 

१९ छुट जग्गादताि लसफारीस प्रलतवकत्ता १०१२ २०००।- 

२० अंलगकृत नागररकता लसफाररस  पटक १०३७ २०००।- 

घटना दताि दस्तरु १४२४४ 
 

 

 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

१ नागररकता लसफाररस   पटक १०३४ ४०।- 
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लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

२ 

जन्म, मतृ्य,ु वववाह, बसाईसराई, 
सम्बन्ध लबच्छेद (समयलभत्रदताि 
नगरेमा) 

 पटक ३०२३ ५०।- 

३ 
घटना दताि प्रलतलिपी (जन्म, मतृ्य,ु 
वववाह, बसाईसराई, सम्बन्ध लबच्छेद) 

 पटक ३०२४ ५०।- 

नाता प्रमाणीत दस्तरु १४२४५ 
 

 

 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

१ नाता प्रमाजणत   पटक १०३३ २५०।- 

बैदेजशक प्रयोजनका िालग अङ्ग्ग्रजेीमा लसफाररस १४२४९ 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

१ नाता प्रमाजणत  पटक ३०२७ ५००।- 

२ जन्म प्रमाजणत   पटक ३०२८ ५००।- 

४ वववावहता र अवववावहता प्रमाजणत  पटक ३०५५ ५००।- 

६ दबैु एकै भएको प्रमाजणत  पटक ३०६२ ५००।- 

७ कर चिुा प्रमाणीत पटक ३०२९ ५००।- 

वावर्िक आम्दानी प्रमाजणत तथा रकम किम उठाएको दस्तर १४२४९ 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

१ 
सम्पत्ती मूल्यांकन वैदेजशक प्रयोजन 
(अंग्रजेी) 

प्रलतशस ३०५७ ०.१५% 

२ सम्पत्ती मूल्यांकन दस्तरु नेपािीमा प्रलतशस ३०५२ ०.१५% 

३ बावर्िक आयस्रोत प्रमाणीत प्रलतशस ३०३१ ०.१५% 

४ 

न्यायीक प्रवक्रयाबाट रकम किम 
उठाइ ददएमा उठेको रकम मध्ये 
प्रशासलनक प्रयोजनको िालग लिने 
शलु्क 

प्रलतशस ४००६ ०.२ प्रलतशत 
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लडजजटि नापी सेवा शलु्क १४२४९ 
 

 

 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

१ शहरीिेत्र प्रलत वकत्ता, प्रलतवर्ि बावर्िक ३०१८ १००।- 

२ ग्रामीणिेत्र प्रलत वकत्ता, प्रलतवर्ि बावर्िक ३०१९ २५।- 

ढि लनकास जडान तथा अविोकन शेवा शलु्क १४२४९ 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

१ ढि प्रशोधन केन्द्र अविोकन शलु्क पटक ३०१२ २०००।- 

२ 
ढि लनकास जडान शेवा शलु्क परुानो 
घर 

प्रलतघर ३०१० ३०००।- 

३ 
ढि लनकास जडान शेवा शलु्क नयाँ 
घर लनमािण 

प्रलतघर ३००९ ५०००।- 

४ 
अनमुलत नलिई परुानो घरको ढि 
जडान गदाि 

प्रलतघर ३०११ ५०००।- 

प्िवटङ्ग लसफाररस दस्तरु १४२४९ 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

१ वडामा जग्गा प्िवटङ्ग लसफाररस दस्तरु    ११२९ १०००।- 

२ जग्गा प्िवटङ्ग सेवा शलु्क   प्रलतरोपनी ११३० १०,०००।- 

३ घडेरी खानुि वा घडेरी पनुुि पदाि  
प्रलत 
घ.लम. 

११३२   ५।- 

४ 

जग्गा प्िवटङ्ग िेत्रमा  लबगत बर्ि 
देखी घडेरी वकनी बसेकािाई 
लसफाररस लिन आउदा  

प्रलत 
रोपनी 

११३३ ५०००।- 

हाउजजङ्ग शलु्क १४२४९ 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

१ हाउजजङ्ग अनमुलत शलु्क 
प्रलत 
रोपनी 

११५५ १००००।- 
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ववद्यािय संचािन अनमुलत/स्वीकृत¸ किा ववृि अनमुलत/स्वीकृत¸ लबर्य थप 
अनमुलत/स्वीकृत/नाम पररवतिन/ठाउँसारी १४२४९ 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

क आधारभतू तहहरु (संस्थागत) पटक १११४ ५,०००।- 

ख माध्यलमक तह (संस्थागत) पटक १११५ १०,०००।- 

ग सामदुावयक ववद्यािय पटक  लन:शिुक 

वकत्ताकाट लसफाररस १४२४९ 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

१ वकत्ताकाट लसफाररस ग्रालमण िेत्र 
प्रलत 
वकत्ता 

१००१ ५००।- 

२ वकत्ताकाट लसफाररस शहरी िेत्र 
प्रलत 
वकत्ता 

१००३ १०००।- 

"घ" वगिको इजाजत पत्र दस्तरु १४२२९ 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

१ दताि पटक ११५४ ८०००।- 

२ नवीकरण पटक १०९२ ५०००।- 

३ इजाजतपत्र नवीकरण थप दस्तरु पटक १०९३ १००००।- 

५ इजाजतपत्र प्रलतलिपी दस्तरु पटक १०९४ २०००।- 

अन्तरावष्ट्रय /गैसस लसफारीस दस्तरु १४२४९ 
 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

१ अन्तरावष्ट्रय गैसस पटक १०९५ ५०००।- 

२ रावष्ट्रय गैसस पटक १०९८ १०००।- 

३ अन्य गैसस क्िव पटक १०९७ ५००।- 

४ 
पूवि सहमलत लसफाररस ५० िाख 
सम्म 

पटक ११५७ ५०००।- 
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५ 
पूवि सहमलत लसफाररस ५० िाख 
मालथ 

पटक ११५८ १००००।- 

लडप वोररङ्ग अनमुती शलु्क १४२४९ 
 

 

 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

१ 

सेवा मिुक व्यवसावयक संस्थाहरुको 
िालग (एक भन्दा वढी वडाहरु समेटेर 
खानेपानी ववतरण गने उपभोिा 
सलमलत वा शैजिक तथा अन्य संघ 
संस्थाहरुको िालग) 

बावर्िक  ११५६ ५०¸०००।- 

२ 

ब्यवसावयक प्रयोजनको िालग (होटि 
व्यवसाय¸ लमलनरि वाटर फ्याक्ट्री¸ 
ट्रङ्कर माफि त खानोपानी ववतरण तथा 
अन्य व्यवसावयक प्रयोजनको िालग) 

बावर्िक  ११५९ १००¸०००।- 

लडप वोररङ्ग बावर्िक शलु्क १४२४९ 
 

 

 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

क सेवामूिक व्यवसावयक संस्था    
१ १० हसि पावर सम्म बावर्िक ११६५ २५¸०००।०० 

२ १० भन्दा मालथ २० हसि पावर सम्म बावर्िक ११६६ ३५¸०००।०० 

३ २० भन्दा मालथ ३० हसि पावर सम्म बावर्िक ११६७ ७५¸०००।०० 

४ ३० हसि पावर भन्दा मालथ बावर्िक ११६८ 
१५०¸०००।०

० 

ख ब्यवसावयक प्रयोजन    
१ १० हसि पावर सम्म बावर्िक ११६९ ५०¸०००।०० 
२ १० भन्दा मालथ २० हसि पावर सम्म बावर्िक ११७० ७५¸०००।०० 

३ २० भन्दा मालथ ३० हसि पावर सम्म बावर्िक ११७१ 
१५०¸०००।०

० 

४ ३० हसि पावर भन्दा मालथ बावर्िक ११७२ 
३००¸०००।०

० 
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घरायसी िेनदेनको कागज रोहबर प्रमाजणकरण दस्तरु १४२४९ 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

१ २० िाखसम्म बावर्िक 
११६० 

१०००।- 

२ २० िाख मालथ थप प्रलत िाख ५०।- 

ववद्यतु, टेलिफोन पोि शलु्क १४२४९ 
 

 

 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

१ लसमेन्ट पोि प्रलतवर्ि प्रलत पोि बावर्िक 

११७३ 

१२००।- 

२ काठको पोि प्रलत वर्ि प्रलत पोि बावर्िक १५००।- 

३ फिामको पोि प्रलतवर्ि प्रलत पोि बावर्िक १५००।- 

ववद्यतु ट्रान्सफमिर शलु्क १४२४९ 
 

 

 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

१ लसमेन्टको पोि प्रलत ट्रान्सफमिर बावर्िक 

११६३ 
१५००।- 

२ काठको पोि प्रलत ट्रान्सफमिर बावर्िक २०००।- 

३ फिामको पोि प्रलत ट्रान्सफमिर बावर्िक २०००।- 

टावर शलु्क १४२४९ 
 

 

 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

१ मोबाईि टावर बावर्िक 

११६४ 
२५०००।- 

२ दरु सञ्चार टावर बावर्िक १००००।- 

३ एफ एम रेलडयो टावर बावर्िक ५०००।- 

अन्य ववलभन्न दस्तरु तथा सेवा शलु्क १४२४९ 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

१ सम्पजत्त कर प्रलतलिपी पटक ११७४ १००।- 

२ घर पाताि प्रमाजणत  पटक ११२१ २००।- 

३ उजरुी-सबै प्रकारको सामान्य पटक १००५ २००।- 
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लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

४ सजिलमन मचुलु्का दस्तरु पटक ११०० ५००।- 

५ 
कोठा खोल्ने कायि/रोहवरमा बस्ने 
कायि  

पटक १११९ ५००।- 

६ कामकाज/मन्जरुीनामा प्रमाजणत पटक ११२२ ५००।- 

७ हकवािा वा हकदार प्रमाजणत  पटक ११२३ ५००।- 

८ अवववावहत प्रमाजणत  पटक ११२४ ५००।- 

९ अपतुािी लसफाररस प्रलतरोपनी पटक १०३० ५००।- 

१० अंश भपािइ दस्तरु पटक ११७५ ५००।- 

११ व्यवसाय नामसारी शलु्क रु.  पटक १०१५ ५००|- 

१२ ववताि जग्गा दताि नामसारी  प्रलतवकत्ता १००८  ५००।- 

१३ जोत नामसारी लसफाररस प्रलतरोपनी १००६ १०००।- 

१४ जोत छोटपत्र र िगत किा  प्रलतवकत्ता १००९ १०००।- 

१५ 
गठुी जग्गा राज गठुीमा र रैतान नं  
पररणत दताि नामसारी प्रलतरोपनी 

प्रलतवकत्ता १०१० १०००।- 

१६ जग्गा रेखाङ्कन कायि पटक ११२५ १०००।- 

१७ साविजलनक संरचना ममित सेवा शलु्क  बावर्िक ३०४२ ५०००।- 

१८ 
पक्की/ढिान सडक कटान दस्तरु प्रलत 
वगिलमटर घरौटी 

प्रलत वगिलमटर ३०२० ५०००।- 

१९ 
नगरपालिकाको अलमनको सेवा लिन 
चाहेमा सेवा शलु्क बापत 

पटक ३०१४ १५००।- 

२० 
आलथिक आवस्था बलियो वा सम्पन्नता 
प्रमाजणत  

पटक  ११०६ २०००।- 

 

अन्य पूवािधार सेवा उपयोग कर 
११४५२ 

   

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

१ स्थायी संरचना शलु्क प्रलत घर ३०१३ ५०००। - 
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लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

अन्य लसफाररस १४२४९    

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

१ घर ब्िक नं दस्तरु प्रलत घर १०२० ५२५। - 
२ भवन घर लनमािण गने व्यजि 

(ठेकेदार) 
प्रलत घर ११७७ 

१०००। - 

३ घर नक्शा-पास उजरुी दस्तरु प्रलत घर ११७६ ५०००। - 

नगरपालिकाबाट जजल्िान्तर सरुवा भइ जाने/आउने तथा अन्तर पालिका एवं जजल्िा 
तहमा जशिकको सरुवा सहमलत र अभिेजखकरण गदािको शलु्क १४२४९ 

लस.नं. राजश्वको िेत्रहरु इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर 

१ अन्तर जजल्िा माध्यलमक पटक 

३०९९ 

५०००। - 
२ अन्तर जजल्िा लनम्न माध्यलमक पटक ४०००। - 
३ अन्तर जजल्िा प्राथलमक पटक ३०००। - 
४ अन्तर पालिका माध्यलमक पटक ४०००। - 
५ अन्तर पालिका माध्यलमक पटक ३०००। - 
६ अन्तर पालिका माध्यलमक पटक २०००। - 
७ अलभिेजखकरण पटक १०००। - 

काठ दाउरा लनकासी शलु्क १४२४९ 

लस.नं. राजश्वको िते्रहरु इकाइि कम्प्यटुर कोड दर 

१ दाउरा लनकासी प्रलत ट्रक 
३०३५ 

५००।- 

२ काठ लनकासी प्रलत ट्रक १०००।- 
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अनसूुची -१५ 
(ऐनको दफा १३ को उपदफा (३) सँग सम्बजन्धत) 

लबक्री तथा लनकारी शलु्क दस्तरुको दर १४१५७ 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ६४ )१) (च (बमोजजम ढंुगा¸  लगिी¸ स्िेट¸ बािवुा¸ 
चनुढंुगा¸ खरीढंुगा¸ अभ्रख र दहत्तर बहत्तरमा प्राकृलतक स्रोत करको दर र प्रवक्रया प्रदेशिे लनधािरण गने 
ब्यवस्था भए बमोजजम प्रदेश कानून अनसुार हनुे । 

 

अनसूुची -१६ 

(ऐनको दफा १५ सँग सम्बजन्धत) 

नक्सा पास तथा नामसारी दस्तरु 

िेखा कोड १४२४२ कम्प्यटुर कोड: १०९९ 

लस  .नं .  वववरण इकाइ दररेट 

क नक्सा पास दस्तरु   

१ सजुखिचनुा जोडाई प्रलतघर प्रलत बगिवफट ५। - 

२ माटो जोडाईको घर  प्रलत बगिवफट ५। - 

३ अस्थायी टहरा ५०० प्रलत बगिवफटसम्म प्रलत बगिवफट ५। - 

४ अस्थायी टहरा ५०० प्रलत बगिवफट भन्दा मालथ प्रलत बगिवफट १०। - 

५ लसमेन्ट जोडाईको पक्की भइुितल्िा  मात्र प्रलत बगिवफट १०। - 

६ लसमेन्ट जोडाईको पक्की भइुितल्िा भन्दा मालथ प्रलत बगिवफट १२। - 

७ होटि व्यवसाय¸  पोजल्ट्रफम¸  उद्योय¸  अस्पताि¸ ववश्व 
ववद्यािय र सवपङ कम्प्िेक्सको िालग प्रलत बगिवफट 

प्रलत बगिवफट २०। - 

८ अरलनको राजमागि तथा धलुिखेि लसन्धलुि बददिवास 
राजमागि िेत्रका हकमा प्रलत बगिवफट रु 

प्रलत बगिवफट १५। - 

९ कम्पाउण्ड वाि लसमेन्ट जाडाई प्रलत बगि वफट रलनङ्ग वफट ८। - 

१० जम्मा िेत्रफि ५००० बगि वफट भन्दा मालथ प्रलत बगिवफट २०। - 
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लस  .नं .  वववरण इकाइ दररेट 

११ माटोको जोडाईिे ट्रस्ट िगाई काठ प्रयोग गरी 
बनाईएको घर हरु (कच्ची ) व्यवसावयक प्रयोजनका 
िालग प्रलत वगि वफट रु. 

प्रलत बगिवफट 
६। - 

ख नक्सा नामसारी दस्तरु प्रलत बगिवफट   

१ पाररवाररक प्रलत बगिवफट ५। - 

२ व्यवसावयक प्रलत बगिवफट १०। - 

३ भवन ऐनिे तोकेको  "क"  र "ख"  वगिका 
भवनहरुको Structure ववश्लशेण र छिफि गनुि पने 
भएकोिे यसको िालग न.पा.िाई ववज्ञ परामशिदाता 
आवश्यक पने देजखदा यस्ता घरहरुको अलतररि शलु्क 

प्रलत वगि 
वफट २। - 

४ स्थानीय सरकार संचार ऐन २०७४ को दफा ३८ 
बमोजजम भवन लनमािण अवलध २ वर्ि हनेुछ र दफा ३ 
बमोजजम २ वर्िमा म्याद थप गनि सवकनेमा स्थानीय 
सरकार संचार ऐन २०७४ को दफा ३८ (३) 
बमोजजमको दस्तरु िाग्ने   

 
पवहिेको 

दस्तरुको ५ 
प्रलतशत 

५ साववक गाववस हदुाँ बनेका घरहरुको लनयमानसुारको 
प्रवक्रया परुा गरी घर नक्सा अलभिेखीकरण आएमा 
नगरपालिकाको लनयलमत दस्तरु लिइ अलभिेखीकरण 
गररनेछ। 

 
लनयलमत 
शलु्क 

६ भवन लनमािण गनि अनमुलत पाइि समय लभतै्र 
(लनयमानसुारको म्याम थप भएका समेत) भवन लनमािण 
सम्पन्न गरी लनमािण सम्पन्न प्रलतवेदन लिन आएमा 

 
लनिःशलु्क 

७ भवन लनमािण गनि अनमुलत पाइि समय लभतै्र 
(लनयमानसुारको म्याम थप भएको समेत) भवन लनमािण 
सम्पन्न भएको तर लनमािण सम्पन्न प्रमाण पत्र नलिएको 
हकमा प्राववलधकबाट स्थिगत लनरीिण गराइि उि 
भवन नक्सा बमोजजम नै लनमािण अनमुलत पाएको 
समयमा लनमािण सम्पन्न भएको रहेछ भने लनमािण सम्पन्न 
प्रमाण पत्र दस्तरु 

 

५०००। - 
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लस  .नं .  वववरण इकाइ दररेट 

८ भवन लनमािण गनि अनमुलत पाइि समय लभतै्र 
(लनयमानसुारको म्याम थप भएका समेत) भवन लनमािण 
सम्पन्न नभइ आंलसक मात्र लनमािण भएका घरको हकमा 
हाि तल्िा थप गदाि तल्िा थपको प्रकृया अपनाउन ु
पने यसरी प्रकृया अपनाउदा भवन सम्बन्धी मापदण्ड र 
आचार संवहता अनसुार अनमुलत ददइ हािको लनयलमत 
दस्तरु िाग्ने 

 

लनयलमत 
दस्तरु 

 

अनसूुची -१७ 
(ऐनको दफा १६ सँग सम्बजन्धत) 

सरसफाई सेवा शलु्क १४२१९ 

लस  .नं .  वववरण इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड 

दर रेट 

क घरको सरसफाइ शलु्क    
 

१ पसि बाहेक कोठा भाडामा प्रयोग भएको पदक्क घर   मालसक ५००१ १५०। - 
२ पदक्क घर मालसक मालसक ५००२ १००। - 
३ कच्ची घर मालसक मालसक ५००४ ५०। - 
 

नोट: स्वयम घर धनीिे ब्यवसाय गरेको रहेछ भने  

घरको सरसफाइ शलु्कमा ५०% छुट ददइनेछ । 
  

 

ख होटि¸ ररसोटि तथा अन्य   
 

१ क वगिको होटि तथा ररसोटि मालसक ५००५ १००००। - 
२ ख वगिको होटि तथा ररसोटि मालसक ५००६ ७०००। - 
३ ग वगिको िालग  मालसक ५००७ ५०००। - 
४ घ वगिको होटि तथा ररसोटि मालसक ५००८ ३०००। - 
५ रेषु्टरेण्ट/गेष्टहाउस/होस्टि मालसक ५००९ ५००। - 
६ खाजाघर मालसक ५०२७ ३००। - 
७ साधारण पसि मालसक ५०१० १००। - 
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लस  .नं .  वववरण इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड दर रेट 

ग पाटी प्यािेस/पाटी भेन्यू/बेङक्वेट/तालिम केन्द्र     

१ मनोरञ्जन पाकि /वपकलनक स्पट  मालसक ५०१३ १०००। - 
२ तालिम केन्द्र मालसक ५०१२ ७००। - 
३ पाटी प्यािेस/पाटी भेन्यू/बेङक्वेटका िालग  मालसक ५०११ ५००। - 
घ तरकारी तथा फिफुि पसि     

१ थोक तथा फिफुिका िालग मालसक ५०१४ ५००। - 
२ खदु्रा लबके्रताका िालग  मालसक ५०१५ ३००। - 
ङ अस्पताि तथा नलसिङ्ग होम     

१ अस्पतािको िालग  

प्रलत वट्रप 
रु 

५०१६ 
२५००। - 

२ नलसिङ्ग होमका िालग  मालसक ५०१७ १००००। - 
च सरकारी/गैर-सरकारी कायाििय/ जशिण संस्थाहरु     

१ गैर सरकारी संस्था/सहकारी मालसक ५०२९ २००। - 
२ सरकारी कायािियहरु   मालसक ५०१८ ५००। - 
३ लबश्वलबद्याियहरु मालसक ५०२० १५०००। - 
४ जशिण संस्था  - मन्टेश्वरी मालसक ५०१९ २००। - 
५ जशिण संस्था  - प्रा वव मालसक ५०३० ३००। - 
६ जशिण संस्था  - लन मा वव मालसक 5031 ४००। - 
७ जशिण संस्था - मा वव र उमावव मालसक 5032 ५००। - 
८ जशिण संस्था - होस्टि सवहतका ववद्यािय मालसक 5033 १०००। - 
छ पसि/कवाडी/ग्यारेज/उद्योग     

१ कवाडी पसि / वोकि सप मालसक ५०२१ १०००। - 
२ ग्यारेज  मालसक ५०२२ ३०००। - 
३ घरेि ुउद्योग  मालसक ५०२३ २००। - 
४ पोल्ट्री फमि मालसक ५०२४ ३०००। - 
५ पोल्ट्री ह्याचरी फमि  मालसक ५०२५ ५०००। - 
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लस  .नं .  वववरण इकाइि 
कम्प्यटुर 
कोड दर रेट 

ज अनकि सलभिस    

१ 

फोहोर मैिा उठाउने अनकि सलभिस  

प्रलत 
वट्रप 

५०२६ 
२५००। - 

ववगत आ. व. मा घरसारमा ददएको छुट खारेज गररएकोछ ।  

 

अनसूुची -१८ 

(ऐनको दफा १७ सँग सम्बजन्धत) 

दण्डजरीवाना सम्बन्धी ब्यवस्था १४३१२ 

िेखा कोड १४३१२ कम्प्यटुर कोड: ३०३९ 

लस .नं.  वववरण इकाइ दस्तरुमा 

१ 
अनमुलत नलिई जग्गा प्िवटड्ग गरर अनमुलत माग गनि 
आएमा शत प्रलतशत जररवाना िाग्नेछ | 

प्रलतशत १००% 

२ 
न.पा.मा लतनुिपने कर चाि ु आ.व.मा नबझुाएमा 
मािपोत, सम्पत्ती कर बाहेकमा वावर्िक 

प्रलतशत 
१०% 

३ सम्पजत्त कर प्रत्येक वर्ि नबझुाएकाको जररवाना वावर्िक प्रलतशत २०% 

४ 

भवन लनमािण सम्बन्धी मापदण्ड र संवहता पािना भएको 
तर नक्सा पास नगरी लड.पी.सी./घर लनमािण/नक्सा 
हेरफेर गरी लनमािण गरेका घरको यस नगरपालिकामा 
नक्सा पास गनि आएमा प्राववलधकबाट स्थिगत 
लनरीिण र जाँचबझु गरी तथा साँध सँलधयार समेत 
बझुी भवन लनमािण सम्बन्धी मापदण्ड र संवहता पािना 
भएको रहेछ भने स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ 
को दफा ४२ घ बमोजजमको दस्तरु लिइि नक्सा पास 
गनि सवकनेछ। 

 स्थानीय 
सरकार 
संचािन ऐन 
२०७४ को 
दफा ४२ घ 
बमोजजमको 
दस्तरु 

५ 
तोकेको स्थान बाहेक अन्यत्र सडक पेटी, परुाताजत्वक 
सम्पदा स्थिमा सवारी साधन पावकि ङ गरेमा 

 
 

क पवहिो पटक पटक ५००। - 
ख त्यस पलछ प्रत्येक पटक पटक ५०००। - 
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लस .नं.  वववरण इकाइ दस्तरुमा 
६ व्यवसायमूिक सामान सडक पेटीमा राखेमा    

क पवहिो पटक पटक ५००। - 
ख त्यस पलछ प्रत्येक पटक पटक ५०००। - 

७ 
होलडङ बोडि, फ्िेक्स बोडि, साईनबोडि अनमुलत नलिइ 
राखेमा 

 
  

क पवहिो पटक पटक ५००। - 
ख त्यस पलछ प्रत्येक पटक पटक ५०००। - 

८ 
सडक सीमा र साविजलनक जग्गा अलतक्रमण गरी 
घर/टहरा/पखािि/घेराबार र अन्य संरचना लनमािण गने 

 
  

क 
पवहिो पटक (जरीवाना लिएको लमलतबाट ३५ ददन 
लभत्र आवश्यक ब्यवस्थापन गररसक्न ुपने) 

पटक 
५0००। - 

९ 

तोवकएको ढि प्रशोधन केन्द्रमा जडान भएको  
शौचाियको ढि बाहेक अन्य  शौचाियको रछ्यान 
(फोहोर) साविजलनक स्थानमा खलु्िा छोडेको 

पटक 

  

क 
पवहिो पटक (जरीवाना लिएको लमलतबाट ३५ ददन 
लभत्र आवश्यक ब्यवस्थापन गररसक्न ुपने) 

पटक 
५0००। - 

१० सम्पत्ती कर लबिम्ब शलु्क पटक  

क 

नगरपालिका िेत्रलभत्रको जग्गा वकनबेच पिात सक्कि 
प्रमाणपूजाि सवहत ३५ ददनलभत्र न.पा.मा सम्पजत्त करमा 
दताि गनेिाई लन:शलु्क दताि गने  

 
लन:शलु्क 

ख 

नगरपालिका िेत्रलभत्रको जग्गा वकनबेच पिात सक्कि 
प्रमाणपूजाि सवहत ३6 ददनदेजख १ वर्ि सम्म दताि गनि 
आएमा 

पटक 
२००।- 

ग त्यस पलछको प्रत्यक वर्ि  पटक १००।- 

११ साविजलनक यातायातमा डष्टववन नराख्न ेसवारी साधन   
क पवहिो पटक पटक ५००। - 
ख त्यस पलछ प्रत्येक पटक पटक ५०००। - 
१२ लनमािण सामग्री साविजलनक स्थिमा राखेमा    
क आवागमन बाधा नपने गरी लतन ददनसम्म   छुट 
ख त्यस पलछको प्रत्येक ददन  पटक १५००। - 
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लस .नं.  वववरण इकाइ दस्तरुमा 
ग दश ददन लभत्र नहटाएमा जफत गररने र लबगो   

१३ 
साविजलनक सम्पत्ती िेती पयुािएमा िागत अनमुान 
बमोजजमको रकम ब्यहोनुि पने (स्वीकृती लिइ जस्तै 
पाइप वपछ्याउनिाइ बाटो खनेमा जस्ता) 

 
 

१४ 
साविजलनक सम्पत्ती िेती पयुािएमा िागत अनमुान 
बमोजजमको रकम ब्यहोनुि पने (स्वीकृती नलिइ) 

 िागत 
अनमुानको 

दोवर 

१५ 
साविजलनकस्थि तथा डजम्पङ्ग साइटमा फोहोर फ्यािेमा 
बझुाउन ुपने ितेीपूलति 

 
 

क 
धलुिखेि नगरबासीिे फोहर उठाउन जाने साधान वा 
डजम्पङ्ग साइट बाहेक अन्यत्र जथाभावी फोहर फ्यािेमा 
पवहिो पटकको िालग 

पवहिो 
पटक ५००। - 

ख 
धलुिखेि नगरबासीिे फोहर उठाउन जाने साधान वा 
डजम्पङ्ग साइट बाहेक अन्यत्र जथाभावी फोहर फ्यािेमा 
त्यस पलछ प्रत्येक पटकको िालग 

त्यसपलछ 
प्रत्येक 
पटक 

१०००। - 

ग 

धलुिखेिका नागररक बाहेक अन्यको हकमा धलुिखेि 
नगर िेत्रका वन, साविजजनकस्थि, सडक, डजम्पङ्ग 
साइट िगायतका स्थिमा पवहिो पटक 

खिुा / पोका / बोरा 
जजप भ्यान 

वट्रपर ट्रक 
नोट: यदद फ्यािेको फोहर उठाएर निगेमा दोवर 
जरीवाना 

पवहिो 
पटक रु 

 

 

 

५००। - 
७५००। - 

१५०००। - 

घ 

धलुिखेिका नागररक बाहेक अन्यको हकमा धलुिखेि 
नगर िेत्रका वन, साविजजनकस्थि, सडक, डजम्पङ्ग 
साइट िगायतका स्थिमा दोहोयािएमा हरेक पटक 

खिुा / पोका / बोरा 
जजप भ्यान 

वट्रपर ट्रक 
नोट: यदद फ्यािेको फोहर उठाएर निगेमा दोवर 
जरीवाना 

त्यस पलछ 
प्रत्यके 
पटकका 
िालग रु 

 

 

 

१०००। - 
१५०००। - 
३००००। - 
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लस .नं.  वववरण इकाइ दस्तरुमा 
१६ सवारी पावकि ङ्गस्थि वाहेक अन्यत्र पावकि ङ्ग लनरे्लधत 

िेत्रमा पावकि ङ्ग गरेमा 
पवहिो पटक दइु पाङ्गे सवारी साधन 

पवहिो पटक चार पाङ्गे सावरी साधन 

त्यस पलछ प्रत्येक पटक 

 

 

 

200। - 
500। - 

दोबर 

१७ सवारी पावकि ङ्गस्थि वाहेक अन्यत्र पावकि ङ्ग लनरे्लधत 
िेत्रमा पावकि ङ्ग गरेमा 

पवहिो पटक दइु पाङ्गे सवारी साधन 

पवहिो पटक चार पाङ्गे सावरी साधन 

त्यस पलछ प्रत्येक पटक 

 

 

 

200। - 
500। - 

दोबर 

 

अनसूुची -१९ 
(ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत) 

कर छुट सम्बन्धी ब्यवस्था 

लस.नं
. 

वववरण 
छुट ददइने 

िेत्र 

िाग्ने शलु्क 

तथा 
दस्तरुमा 

१ धलुिखेि नगरपालिका लभत्र रहेका पयिटकीयस्तरका 
होटिमा आफ्नो होटिबाट लनस्कने फोहर पानीिाइि 
प्रशोधन गरी ढि लनकासको प्रवन्ध गरेमा 

व्यवसाय 
करमा 

१० प्रलतशत  

२ धलुिखेि नगरपालिका लभत्र रहेका पयिटकीय स्तरका 
होटि/होमस्टेमा जम्मा मजदरु मध्ये ५० प्रलतशत 
स्थानीयिाइि रोजगारी ददएमा थप 

व्यवसाय 
करमा 

१५ प्रलतशत  

३ नगरपालिकाका लबस्ताररत वडाहरुमा नक्सा 
अलभिेखीकरण गदाि गैह्र नाफामिुक तथा सामदुावयक 
संस्थाहरुको भवनिाई  

नक्सा पास 
दस्तरुमा 

५० प्रलतशत  

४ आ.व. को पौर् मसान्तसम्म सम्पजत्त कर लतने 
करदाताहरुिाई  

सम्पत्ती 
करमा १० प्रलतशत  
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लस.नं
. 

वववरण 
छुट ददइने 

िेत्र 

िाग्ने शलु्क 

तथा 
दस्तरुमा 

५ चाि ुआ.व.को आजश्वन मसान्तसम्म एकमषु्ट व्यवसाय कर 
बझुाउने व्यवसायीिाई 

व्यवसाय 
करमा १० प्रलतशत 

६ १० जना भन्दा धेरै रोजगारी सजृना गने उद्योग तथा 
वाजणज्य िेत्रिे त्यसको ५०% स्थानीय वालसन्दािाई 
रोजगारी ददएमा व्यवसाय करमा थप छुट 

ब्यवसाय 
करमा 

१५ प्रलतशत 

७ धलुिखेि नगरपालिकाका Core Area  मा परुाना घर 
भत्काइ वा भजत्कएको स्थानमा अगाडीको मोहोडा मात्र 
परुाताजत्वत तथा परुानो शैिी झल्कीने गरी लनमािण गनि 
नक्सा पेश गरी सोही अनरुुप लनमािण सम्पन्न गरेपलछ 

नक्सा पास 
दस्तरुमा 

५० प्रलतशत 

८ धलुिखेि नगरपालिकाका Core Area  मा परुाना घर 
भत्काइ वा भजत्कएको स्थानमा परुाताजत्वत तथा परुानो 
शैिी झल्कीने गरी साववक बमोजजमको घर लनमािण गनि 
चाहेमा नगरपालिकािे नक्सा लन:शलु्क बनाइददन र सोही 
अनरुुप लनमािण सम्पन्न गरेमा लनमािण सम्पन्न गरेपलछ   

नक्सा पास 
दस्तरुमा 

१०० 
प्रलतशत 

९ अपाङ्ग पररचय पत्र भएको धलुिखेि नगरपालिकाको स्थायी 
बालसन्दा ब्यजिको सम्पत्ती कर¸ सडक वत्ती शलु्क र 
ववपद ब्यवस्थापन शलु्कमा 

 
१०० 
प्रलतशत 

 

 

आज्ञािे 

तारानाथ िइुटेि 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 


