
सनु्दरहरैचा नगरपालिकाको आलथिक ऐन २०७४ 

सनु्दरहरैचा नगरपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनकेो ववधेर्क 

प्रस्तावनााः  

सनु्दरहरैचा नगरपालिकाको आलथिक वर्ि 2074/075 को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको 
लनलित्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट ददने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनि 
वाञ्छनीर् भएकोिे,  

नेपािको संववधानको धारा 288 को उपधारा (2) बिोजिि सनु्दरहरैचा नगरसभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. संजिप्त न नाि र प्रारम्भाः (1) र्स ऐनको नाि “आलथिक ऐन, 2074” रहेको छ । 

  (2) र्ो ऐन 2074 साि श्रावण 1 गतेदेजि सनु्दरहरैचा नगरपालिका िेत्रिा िागू हनुेछ । 

२. सम्पलत कराः नगरपालिकाको िेत्रलभत्र अनसूुचीिा उल्िेि भए बिोजिि एवककृत सम्पजत्त कर/घरिग्गा 
कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

३. भलूि कर (िािपोत): नगरपालिका िेत्रलभत्र अनसूुचीिा उल्िेि भए बिोजिि भलूि कर (िािपोत) 
िगाइन ेर असूि उपर गररनछे ।  

४. घर वहाि कराः  नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोदाि, 
टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै आजंशक तवरिे वहाििा ददएकोिा अनसूुचीिा उल्िेि भए बिोजिि 
घर िग्गा वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ ।  

५. व्र्वसार् कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवा, होटि, रेस्टुरेन्ट तथा ररसोटििा पूूँिीगत 
िगानी र आलथिक कारोवारका आधारिा अनसूुचीिा उल्िेि भए बिोजिि व्र्वसार् कर िगाइने र 
असूि उपर गररनेछ । 

६. िलिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकराः नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे ऊन, िोटो, िलिबटुी, 
वनकस, कवािी िाि र प्रचलित कानूनिे लनर्ेध गररएको िीविन्त ुवाहेकका अन्र् ितृ वा िाररएका 
िीविन्तकुो हाि, लसङ, प्वाूँि, छािा िस्ता बस्तकुो व्र्वसावर्क कारोवार गरेवापत अनसूुचीिा उल्िेि 
भए बिोजििको कर िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र दताि भएका सवारी साधनिा अनसूुचीिा उल्िेि भए बिोजिि 
सवारी साधन कर िगाइने र असिु उपर गररनछे ।तर, प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था 
व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुछे । 



८. ववज्ञापन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनिा अनसूुचीिा उल्िेि भए बिोजिि ववज्ञापन कर 
िगाइन े र असूि उपर गररनेछ । ।तर, प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था 
भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुेछ । 

 

९. िनोरन्िन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र हनु ेिनोरन्िन व्र्वसार् सेवािा अनसूुचीिा उल्िेि भए बिोजिि 
व्र्वसार् कर िगाइन ेर असिु उपर गररनछे । ।तर, प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था 
व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुछे । 

१०. बहाि लबटौरी शलु्काः नगरपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनिािण, रेिदेि वा संचािन गरेका अनसूुचीिा 
उल्िेि भए अनसुार हाट बिार वा पसििा सोही अनसूुजचिा भएको व्र्स्था अनसुार बहाि लबटौरी 
शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

११. पावकि ङ शलु्काः नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकि ङ सवुवधा उपिब्ध गराए वापत 
अनसूुचीिा उल्िेि भए बिोजिि पावकि ङ शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

१२. टे्रवकङ्ग, कोर्ोवकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग शलु्काः  नगरपालिकािे आफ्नो 
िेत्रलभत्र टे्रवकङ्ग, कार्ोवकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग सेवा वा व्र्वसार् 
संचािन गरेवारत अनसूुचीिा उल्िेि भए बिोजििको शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१३. सेवा शलु्क, दस्तरुाः नगरपालिकािे लनिािण, संचािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनसूुचीिा उजल्िजित 
स्थानीर् पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुजचिा व्र्वस्था भए अनसुार 
शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१४. पर्िटन शलु्काः नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट अनसूुचीिा उल्िेि भएको दरिा 
पर्िटन शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था 
व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुछे । 

१५. कर छुटाः तोवकए बिोजिि बाहेक र्स ऐन बिोजिि कर लतने दावर्त्व भएका व्र्जि वा संस्थाहरुिाई 
कुनै पलन वकलसिको कर छुट ददईने छैन ।  

१६. कर तथा शलु्क संकिन सम्बजन्ध कार्िववलधाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क 
संकिन सम्बजन्ध कार्िववलध गाउूँपालिका/नगरपालिकािे तोके अनसुार हनुे छ । 

१७.  अनसुचुीिा उल्िेि नभएका हकिा साववकिा कार्ि रहेको करको दर कार्ि हनुछे । साववकिा 
सिेत उल्िेि नभएको िेत्रिा नगरपालिकािे करको दर कार्ि गरी िागू गनेछ । 
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कच्ची घर प्रमासणत ३००   

बिोबाि प्रमासणत  ५००   

व्यििासयक घर कोठा खोल्ने २००० सनिेदन दस्तुर 

आिासिय घर कोठा खोल्ने १००० सनिेदन दस्तुर 

हकभोग तथा जोतभोग तथा छुट दताा सििाररि ५०० एक कठ्ठ भन्दा बढीका लासग प्रसत कठ्ठा रु ३०० 
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िबै सकसिमका िारम दस्तुर १० राजश्वका िारमहरु सनशलु्क पाइने र सनशुल्क भरीने 

नाम, उमेर, थर लगायत िंशोधन ५०० 
सिद्याथीको प्रमाणपत्र िच्याउने हकमा पचाि प्रसतशत 

छुट 
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सतनपसु्ते खलु्ने सििाररि तथा नाता प्रमासणत लगायत 

सििाररि 
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चाउचाउ उद्योग ५०००   

सबस्कुट उद्योग ५०००   

चप्पल उद्योग ५०००   

िलाई उद्योग ५०००   

प्लाइउड उद्योग ५०००   

कपडा उद्योग ५०००   

बरि उद्योग २०००   

कन्िेिनरी उद्योग ३०००   

काष्ठ उद्योग ५०००   

ि-समल िसहतको काष्ठ उद्योग िसनाचर िमेत ५०००   

िसनाचर मात्र २०००   

ग्यारेज १०००   

पेट्रोल पम्प २५०००   

मरट्टतेल सडलर २५००   

स्टेशनरी िा कपी उद्योग २५००   

सडस्टीलरी िा ब्रअुरी उद्योग ५००००   

हल्का पेय जिु पदाथा उद्योग ५०००   

प्लासस्टक उद्योग ५०००   

पाउरोटी, केक, दनुट आसद उद्योग २०००   

ग्रील उद्योग २०००   

गामेन्ट उद्योग ३०००   

कुटानी सपिानी समल १०००   

भसुजया समल उद्योग १०००   

ईटा तथा टायल उद्योग आधसुनक यन्त्र जडान नगररएको १५०००   

९ उद्योग दताा सििाररि 

दस्तरु 
ईटा तथा टायल उद्योग आधसुनक यन्त्र जडान नगररएको १००००   

पशपंुछी आहारा उद्योग १०००   

तामा, सपत्तल, िलाम, आल्मसुनयम जस्ता धात ुउद्योग (घरेलु) १५००   

अििेट पे्रि २५००   



पे्रि बाहके सप्रन्ट तथा लेिल उद्योग १०००   

जुट उद्योग ५०००   

कुटानी सपिानी  दईु भन्दा बढी प्रकारका काम गने ठूला उद्योग ५०००   

जुि, अचार उद्योग १०००   

सिमेन्टका पाईप तथा पोल उद्योग १००००   

क्रिर उद्योग २५०००   

खैनी उद्योग १००००   

चरुोट सबडी उद्योग ५००००   

चरुोट सबडी िम्बन्धी घरेल ुउद्योग १५००   

बेतबााँिको िसनाचर उद्योग १०००   

लुसब्रकेन्डि उद्योग ५००००   

काठको िसनाचर उद्योग ५०००   

१० सनजी सशक्षण िंस्था 

दताा एिं अन्य कामका 

लासग गररने सििाररि 

पिूा प्राथसमक ५०००   

प्राथसमक सिद्यालय ५०००   

सनम्न माद्यसमक सिद्यालय ७५००   

माद्यसमक सिद्यालय १००००   

उच्च माद्यसमक सिद्यालय २५०००   

क्याम्पि २५०००   

प्रासिसधक सशक्षण िंस्था १५०००   

स्तर बसृद्धका लासग सििाररि -प्रसत सिषय ५०००   

११ 

घर नक्िा बनाउने 

ईसन्जसनयररङ 

कन्िल्टेन्िी 

व्यििाय दताा/नसिकरण शलु्क १००००   

घर तथा बाटो सिर्ाररि (एसििृत िम्पसििरिो मुल्ाांिन अनुिार लाग्ने) 

सि.नं. सििरण 
लाग्न ेदस्तरु 

रु 
कैसियत 

१ प्रसतकठ्ठा सबि लाख सनधाारण भएको जग्गा प्रसतकठ्ठा ५०००   

२ प्रसतकठ्ठा पन्र लाख सनधाारण भएको जग्गा प्रसतकठ्ठा ४५००   

३ प्रसतकठ्ठा दि लाख सनधाारण भएको जग्गा प्रसतकठ्ठा ४०००   

४ प्रसतकठ्ठा आठ लाख सनधाारण भएको जग्गा प्रसतकठ्ठा ३५००   

सि.नं. सििरण 
लाग्न ेदस्तरु 

रु 
कैसियत 

५ प्रसतकठ्ठा छ लाख सनधाारण भएको जग्गा प्रसतकठ्ठा ३०००   

६ प्रसतकठ्ठा चार लाख सनधाारण भएको जग्गा प्रसतकठ्ठा २५००   

७ प्रसतकठ्ठा सतन लाख सनधाारण भएको जग्गा प्रसतकठ्ठा २०००   

८ प्रसतकठ्ठा दईु लाख सनधाारण भएको जग्गा प्रसतकठ्ठा १५००   

९ प्रसतकठ्ठा एक लाख  पचाि हजार सनधाारण भएको जग्गा प्रसतकठ्ठा १०००   

१० प्रसतकठ्ठा एक लाख  सनधाारण भएको जग्गा प्रसतकठ्ठा ७५०   

११ प्रसतकठ्ठा एक लाख भन्दा कम सनधाारण भएको जग्गा प्रसतकठ्ठा ६००   

अंशबण्डा, पररिारसभत्र नामिारी, िािाजसनक अनदुान, दाईजो तथा बैंसकग प्रयोजन हकमा घरबाटो सििाररि 



सि.नं. सििरण 
लाग्न ेदस्तरु 

रु 
कैसियत 

१ पन्र धरु िम्मको  ६००   

२ पन्र धरु दसेख एक कठ्ठा िम्मको  ८५०   

२ एक कठ्ठा दसेख सतन कठ्ठा िम्म ११००   

३ सतन कठ्ठा देसख पााँच कठ्ठा िम्म १६००   

४ पााँच कठ्ठा दसेख दि कठ्ठा िम्म २१००   

५ दि कठ्ठा देसख एक सिगाहा िम्म २६००   

६ एक सिगाहा देसख  सतन सिगाहा िम्म ३६००   

७ सतन सिगाहा दसेख मासथ ५०००   

गठुी जग्गाको सिक्री प्रयोजनका लासग गररने सििाररिमा न्यूनतम रु ३ लाख सनधाारण गररएको । सिक्री सििाररिको लासग िासिक नपामा सलइद ैआएको घरको प्रसतकोठाको 

मलु्यांकन २ लाख र प्रसतलाख रु ५००। सलइदै आएकोमा िोही सनयमलाई सनरन्तरता सदन े। 

l;=g++ ljifo ljj/0f लाग्न ेदस्तरु  s}lkmot 

! 3/ gS;f kf; 

b:t'/ 

!))) au{km"6 ;Dd gS;f kf; ubf{ k|ltju{km"6 ५ 

-s_ k6s–k6s u/L gS;f kf; ug{]sf xsdf s'n 

If]qkmnsf cfwf/df s'g ju{df kg{] xf] ;f] lgwf{/0f 

u/L ;f]xL ju{sf] s/ lnO{g] 5 . 

-v_ gS;f ;+;f]wg ubf{ s"n a'emfpg' kg{] b:t'/ 

yk #) k|ltzt b:t'/ lnO{g] 5 . 

!))! au{km"6 !%)) ;Ddsf] nflu k|ltju{km"6 ६   

!%)! b]lv @%)) au{km"6 ;Ddsf] nflu ७   

@%)! au{km"6 b]lv $))) au{km'6 ;Ddsf] nflu ८  Jofkfl/s k|of]hgsf 3/x?sf] xsdf ? (.%) 

k|lt au{km'6 

$))! au{km'6 eGbf dfly hlt;'s} ePklg ९   Jofkfl/s k|of]hgsf 3/x?sf] xsdf ? 

!).)) k|lt au{km'6 

kvf{n k|lt /lgË lkm6 9=00   

sf7sf] 3/ jf 6fF8] 3/ k|lt ju{ km'6  3=50   

e'FO{tnfdf kSsL lbjfn eO dfly 6Lgsf] 5fgf ePsf] 

k|ltju{km'6 
5=00   

gu/kflnsf 3f]if0ff x'g'k"j{ lgdf0f{ ePsf 3/x?sf] 

xsdf  
  

gu/kflnsfn] tf]s]sf] ;do leq gS;f kf; 

gu/fPdf tf]s] adf]lhdsf] h/Ljfgf x'g]5 . cf=j= 

)&!.&@ leq gu/kflnsf 3f]if0ff x'g' k"j{sf 3/ 

gS;f kf; gu/fPdf @)&४÷)&५ sf nflu 

kf/Lt ePsf] b:t'/ nfUg] 5 / h/Ljfgf afkt @% 

k|ltzt b:t'/ nfUg]5 .  

२ 3/gS;f gfd;f/L 

b:t'/ 

!))) ju{lkm6 ;Ddsf] 3/ gS;f gfd;f/L २००० 
-s_ 3/ hUuf wgLsf] d[To' eO{ k|rlnt sfg"g 

adf]lhd Psf ;uf]nsf k/Ljf/df gfd;f/L ug"{ 

kbf{ !))) au{lkm6 ;Ddsf] 3/df ?= !))). ;f] 

eGbf dfly hlt;'s} eP klg ?=@%)). lnO{g] 5 .  

!)))! b]lv @))) ju{km"6 ;Ddsf] 3/ gS;f 

gfd;f/L 
३०००   

@))! b]lv #))) ju{k"m6 ;Ddsf] 3/ gS;f 

gfd;f/L 
४५००   

#))! b]lv $))) au{ km'6 ;Ddsf] ६०००   



$))! b]lv %))) au{ km'6 ;Ddsf] ८०००   

%))! au{km'6 eGbf dfly k|lt au{km'6 रु २   

  
3/gS;f b08 

h/Ljfgf 

tf]lsP jdf]lhdsf] gS;f l8hfO{g gePdf,tf]lsPsf] 

cjlwdf lgdf{0f ;DkGg gePdf 
  

^ dlxgf ;Dd @% k|lt;t / ;f] kl5 %) 

k|ltzt h/Ljfgf nfUg] 5 . 

# cGo b:t'/ 

3/ gS;f lg/LIf0f tyf ;h{ldg b:t'/ ५०० 
gu/kflnsfn] ejg ;+lxtf nfu" u/] kl5 jf 

;f] k"j{ k/fdz{bftf jf 5'6\6} sd{rf/Laf6 

gS;f / lgld{t 3/sf] e]/LkmLs]zg, ;+lxtf 

kfngfsf ljifodf lkmN8df ;xlhs/0f 

u/]jfkt 5'§} tf]lsPsf] b:t'/ nfUg]5 .  

n]cfp6 b:t'/ ५००   

ly|km]h nfO{g h8fg l;kmf/L; १५००   

vfg]kfgLsf] wf/f h8fg ४००   

;+:yf btf{ l;kmf/L; १०००   

l;g]df xn vf]Ng] l;kmf/L; १५०००   

d]nf ;s{; cg"dlt l;kmf/L; ५०००   

6]nLkmf]hg h8fg l;kmf/L; १००   

l/S;f 7]nf btf{, gljs/0f tyf gfd;f/L b:t'/  १००   

h'g;'s} k|sf/sf ;/hldg  ५००   

$ k|ltlnlk b:t'/ 
gS;f kf; ;DaGwL k|df0fkqsf] k|ltlnkL ५००   

3/sf] gS;fsf] k|ltlnkL ५०० k|lt tnfsf] 

cGo k|df0f–kq ५००   

PsLs[t ;DktL s/ lt/]sf]  /l;bsf] k|ltnLkL ५०   

२ िर तर्फ  
   

 

अ. व््विा् िर (प ूँजीिा आधारमा त् तररएिो) िो वासषफि 

दररेट  

 
आ. व््ापाररि बस्तु तर्फ  

  

ि)  चुरोट, रक्िी र ज्वलेरी आ्ात र सन्ाफत 

क्र.िं. सििरण बासषाक रकम  कैसियत 

१ १ लाख दसेख ५ लाख िम्म १०००   

२ ५ लाख १ दसेख १५ लाख िम्म २५००   

३ १५ लाख १ दसेख १ करोड िम्म ४०००   

४ १ करोड १ दसेख ५ करोड िम्म १००००   

५ ५ करोड १ दसेख मासथ २५०००   



ख) 
क््ामरा, टेसलसिजन, चश्मा, मोवाइल तथा अन्् सवदु्यसत् िामाग्री जस्तै सि.सि. प्ले्र, िम्प््टुर, सवदु्यत िामाग्री 

मोटरिाइिल पाटफि, मोसवल र सग्रज सबक्री आसद 

क्र.िं. सििरण बासषाक रकम  कैसियत 

१ ५ लाख िम्म १०००   

२ ५ लाख १ दसेख २० लाख िम्म २०००   

३ २० लाख १ दसेख १ करोड िम्म ३५००   

४ १ करोड १ दसेख ५ करोड िम्म ५०००   

५ ५ करोड १ दसेख मासथ १००००   

ग) ट््ाक्टर सवक्री, िार सजप, अटोमोवाइलि, मोटरपाटफि, मोटरिाईिल, समलमेसिनरी, हािफवे्र िामाग्री आसद 

क्र.िं. सििरण बासषाक रकम  कैसियत 

१ ३० लाख िम्म २५००   

२ ३० लाख १ दसेख ५० लाख िम्म ३५००   

३ ५० लाख १ दसेख १ करोड िम्म ५०००   

४ १ करोड १ दसेख ५ करोड िम्म ७०००   

५ ५ करोड १ दसेख मासथ १५०००   

घ) 
दैसनि खाद्यपदाथफ, औषसध पिल¸सिताब, िापी, स्टेिनरी िामान, सिराना, समठाई, दाउरा सबक्री, दुध दही, उपहार 

िृसषिामाग्री, औजार, मल, सवउ, गाई दान, चोिर, िुखुरा, पिुपांक्षी आहार आसद 

क्र.िं. सििरण बासषाक रकम  कैसियत 

१ १ लाख िम्म ५००   

२ १ लाख १ देसख ३ लाख िम्म १०००   

३ ३ लाख १ दसेख ५ लाख िम्म १५००   

४ ५ लाख १ दसेख २० लाख िम्म २५००   

५ २० लाख १ दसेख २५ लाख िम्म  ४०००   

६ २५ लाख १ दसेख मासथको हकमा ५०००   

ङ) िोसलिफङि, सििा फे्रसमङ, िापेट, िजावटिा िामान र जनरल गुट्ि आसद 

क्र.िं. सििरण बासषाक रकम  कैसियत 

१ १ लाख िम्म ५००   

२ १लाख १ दसेख ५ लाख िम्म १०००   

३ ५ लाख १ दसेख १० लाख िम्म १५००   

४ १० लाख १ दसेख १५ लाख िम्म २५००   

५ १५ लाख १ दसेख २० लाख िम्म ३०००   

६ २० लाख १ दसेख मासथ ४०००   

  



च) िसुत िपिा रेसिमेट िपिा 

क्र.िं. सििरण बासषाक रकम  कैसियत 

१ १ लाख दसेख ३ लाख िम्म १०००   

२ ३ लाख १ दसेख ५ लाख िम्म १५००   

३ ५ लाख १ दसेख १५ लाख िम्म २५००   

४ १५ लाख १ दसेख ३० लाख िम्म ४०००   

५ ३० लाख १ दसेख १ करोड िम्म ६०००   

६ १ करोड १ दसेख ५ करोड िम्म ८०००   

७ ५ करोड १ दसेख मासथ १००००   

१.२ सविेषज्ञ परामिफ तथा व््विास्ि िेवााः 

ि)  सचसित्िि, अहेव, िवीराज, होसम्ोपेसथि, आ्ुवेसदि, पिु िाक्टर, िेटेनरी, औषधी, िसजफिल आसद 

क्र.िं. सििरण बासषाक रकम  कैसियत 

१ एम.सड. डाक्टरलाई ५०००   

२ एम.सि.सि.एि. र पश ुडाक्टर १०००   

३ पश ुिहायकलाई ५००   

४ कसिराज, होसमयोपसेथक, आयुािेसदक डाक्टरलाई १०००   

५ िसजाकल िामान खदु्रालाई १०००   

६ भेटनरी औषधी खदु्रालाई ६००   

७ औषधी पिल खदु्रालाई १०००   

८ औषधी पिल थोकलाई ३०००   

९ भेटनरी औषधी पिल थोकलाई १०००   

१० िसजाकल िाथ थोकलाई ३०००   

११ सभसडयो एक्िरे ल्याब २०००   

१२ कसिराज, होसमयोपसेथक, आयुािेसदक डाक्टरलाई ५००   

१३ बसुटक पिल, कपडामा बटु्टा हान्ने ३००   

१४ शारररीक  व्यििाय िामाग्री सबक्री १५००   

        

ख) 
टेली चलसचत्र, बृिसचत्र सनमाफण, परामिफ िेवा, अनुिन्धान तथा परामिफदाता, ्ाता्ात, िवे्र, अनुवादि, छापाखाना, पे्रि, सस्क्रन सप्रन्टिफ आसद 

क्र.िं. सििरण बासषाक रकम  कैसियत 

१ १ लाख दसेख ३ लाख िम्म १०००   

२ ३ लाख १ दसेख ५ लाख िम्म १५००   

३ ५ लाख १ दसेख १५ लाख िम्म २०००   

4 १५ लाख १ दसेख २० लाख िम्म २५००   

५ २० लाख १ दसेख १करोड िम्म ३०००   

6 १ करोड १ दसेख ५ करोड िम्म ३५००   

७ ५ करोड १ दसेख मासथ १००००   



ग) िेवल नेटविफ  

क्र.िं. सििरण बासषाक रकम  कैसियत 

१ ५०० ग्राहक िंख्या िम्म भएको ५०००   

२ ५०० देसख १००० िम्म ग्राहक िंख्या भएको १००००   

३ १००० भन्दा मासथ ग्राहक िंख्या भएको हकमा १५०००   

घ) िान न व््विा्ीाः 

क्र.िं. सििरण बासषाक रकम  कैसियत 

१ श्रेणी क ३०००   

२ श्रेणी ख १५००   

३ श्रेणी ग ७००   

४ श्रेणी घ ५००   

ङ) लेखा परीक्षिाः 

क्र.िं. सििरण बासषाक रकम  कैसियत 

१ बररष्ठ असधििा २०००   

२ असधििा १०००   

३ असभििा ५००   

४ असभकताा  १५००   

च) अन्् िेवाहरु वा र्मफाः 

क्र.िं. सििरण बासषाक रकम  कैसियत 

१ िीमा एजेन्ट सिदेशी १००००   

२ िीमा एजेन्ट स्िदशेी २०००   

३ सिज्ञापन एजेन्िी ५०००   

४ शेयर दलाल १००००   

५ असभकताा (लेखापढी व्यििाय)  ५००   

६ काननूी िमा २०००   

छ) सनमाफण व््विा्/जग्गा व््विा्ाः 
  

क्र.िं. सििरण बासषाक रकम  कैसियत 

१ श्रेणी क  (२ करोड मासथ) १००००   

२ श्रेणी ख  (१ करोड देसख २ करोड िम्म) ५०००   

३ श्रेणी ग ( ५० लाख देसख १ करोड िम्म) ३५००   

४ श्रेणी घ (५० लाख िम्म) २५००   

५ भिन सनमााणकताा ठेकेदार २०००   

ज) िुटानी सपिानी व््विा्हरुिो हिमा 
  

क्र.िं. सििरण बासषाक रकम  कैसियत 

१ कुटानी सपिानी मात्र १०००   

२ कुटानी सपिानी पलेानी िमेत १५००   

३ कुटानी सपिानी पेलानी सचउरा िमेत २०००   

४ कुटानी सपिानी पेलानी सचउरा मिला बिेार िमेत २५००   

५ कुटानी सपिानी पेलानी तथा सिक्री िमेत ४०००   



१२ उद्योग 
  

१२.१ िाना, घरेलु, मझौला र ठ ला उद्योग  
  

 

चक, दाना, सिनेल,सनर, औषधी, उत्पादनमलूक उद्योग, सडपो, िौया उजाा उत्पादन, समश्री चकलेट, पापड सिज सचप्ि, पाउरोटी, बरि, झलु तथा पदाा, 

धान, गह ाँ, सचउरा, मिला, तेल, कुटानी सपिानी पेलनी, घरेल ुकपडा बनाउने, डेरी, सचनी, काठको िसनाचर, स्टील दराज, ग्रील, डोरी, डब्बा, बाल्टीन 

आसद बनाउने उद्योग, सनमााण, खसनज, िेलर समल, काठका समल, उजाामलूक उद्योग, प्याकेसजङ आसद । 

क्र.िं. सििरण बासषाक रकम  कैसियत 

१ १ लाख ५० हजार िम्म ५००   

२ १ लाख ५० हजार १ देसख ५ लाख िम्म १०००   

  ५ लाख  देसख १० लाख िम्म १५००   

३ १० लाख  देसख २० लाख िम्म २०००   

  २० लाख  देसख ३० लाख िम्म ३०००   

  ३० लाख  देसख ५० लाख िम्म ४०००   

४ ५० लाख १ दसेख १ करोड िम्म ५०००   

५ १ करोड १ दसेख ५ करोड िम्म २५०००   

६ ५ करोड १ दसेख मासथ ५००००   

१२.२ मासथ उललेख निएिा अन्् उद्योगहरुिो हिमा 

क्र.िं. सििरण बासषाक रकम  कैसियत 

१ ट्युि लाईट,  व्याट्री, प्लासिकका िामानहरु ,  िाबनु उत्पादन गने उद्योगहरु ५०००   

२ सियर फ्यासक्ट्र, मसदरा, ल्याि उद्योग २५०००   

१२.३ अन्् वसगफिरणमा नखुलेिो व््विा्हरुाः 

क्र.िं. सििरण बासषाक रकम  कैसियत 

१ आल,ु व्याज, हररयो तरकारी, िलिुल थोक सबक्री १०००   

२ खदु्रा तरकारी, सचया नास्ता, िलिुल, पानपिल आसद ५००   
नोटिः  मासथ उल्लेसखत सकसिम, उपरोि सशषाकमा नपरेको व्यििाय र उद्योग दताा ह न आएमा, व्यििाय र उद्योगको सकसिम हरेी मासथको कर दरिन्दीमा नघट्ने गरी िासषाक 

कर सलई व्यििायको प्रमाण पत्र सदईनेछ । 

१ 
नगरपासलकामा दताा भई िंचालनमा नआएका िमा, पिल, उद्योगलाई बन्द गनुा पदाा आिश्यकता अनिुार सनरीक्षण गरी सिगत िषाको लाग्ने दस्तरु र जररिाना िमेत 

अिुल गरी व्यििाय बन्द सििाररि सदईने छ । 

२ व्यििासयक िमा नामिारी गदाा सतन पसु्तासभत्र रु २००। र िो भन्दा िासहर नामिारी गदाा रु ५०० राजश्व सलई नामिारी गररने छ । 

३ 
नगरपासलकालाई आिश्यक परेमा (व्यििायको सकसिम सनधाारण गने िन्दभामा) सनजको व्यििायको करोिारको आन्तररक राजश्व कायाालय िा अन्तिः शलु्क 

कायाालयबाट कारोिार प्रमासणत सििरण माग गना िसकने छ िाथै नगरपासलका तोकेको कमाचारीबाट सनरीक्षण गरर सनरीक्षण प्रसतिेदनका आधारमा कर तय गररनेछ । 

४ 
यि कायाालयलाई बझुाउन ुपने कर शलु्क र भाडा आसद जस्ता राजश्व बझुाउन बााँकी रहमेा न.पा.बाट प्रदान गररन ेसििाररि लगायतका िेिा प्रिाहाबाट बसचचत गरीनेछ  

। 

५ 
अन्य बााँकी करहरुका हकमा ऐन तथा सनयमािलीमा तोसकएको पररसधसभत्र रसह नगरपासलकाले तोके बमोसजम ह नेछ, जुन िामान्यतया कारोिारको स्तर हरेी िासषाक रु 

१००। देसख ५०००। िम्म ह नेछ । 

        



क्र.िं. सििरण बासषाक रकम  कैसियत 

१ िैदेसशक रोजगारीमा पठाउने िंस्था, घरजग्गा खररद सबक्री, हाउसजङ कम्पनी आसद १००००   

२ उद्योग, िंघिंस्था, कलकारखाना, आसदमा स्िदेशको लासग जनशसि िप्लाई गने आसद २०००   

३ कलर ल्याि  १०००   

४ सिज्ञापन िेिा ड्राइ सक्लनिा, िोटो स्टुसडयो आदी २०००   

५ व्युटी पालार, केश श्रगृार, िाइनिोडा पसेन्टङ, िैलुन, निारी आसद १०००   

६ मािु (खिी, कुखरुा, रााँगा, िंगरु आसद)खदु्रा सिके्रता  १०००   

७ मािु (खिी, कुखरुा, रााँगा, िंगरु आसद) थोक सिके्रता  १५००   

८ पचचेिाजा, नौमसत बाजा सनशलु्क   

९ बैण्ड बाजा १५००   

१० सित भण्डार ५०००   

११ क्याटररङ िेिा िमेत भएको टेण्ड हाउि ३०००   

१२ हाि क्याटररङ २०००   

१३ िाइिर क्यािे १५००   

१४ टेण्ड हाउि मात्र २०००   

१५ एग्रोभटे १०००   

१६ किाडी पिल थोक ७०००   

१७ किाडी पिल खदु्रा ५०००   

१८ ढुिानी िेिा शाखा भएका  ३५००   

१९ ढुिानी िेिा शाखा नभएका २५००   

२० खाना मात्र सबक्री होटल १५००   

२१ १ मेसशन राखी कपडा सिलाई गने रु ८०० ८००  (थप १ मेसशन बरािर रु १००) 

२२ खाद्यन्न िम्बन्धी कााँट व्यििाय १५००   

२३ पेट्रोसलयम पदाथा बेच्न ेपम्प १५००० प्रति मेशिन थप रु.५०००.०० 

२४ ग्यााँि सबक्री सडलर २०००   

२५ भाडा ितान जतु्ता चप्पल, कस्मेसटक, मसनहारी, हले्थ केयर, कृसतम गहना खुद्रा सवके्रता २५००   

२६ भाडा ितान जतु्ता चप्पल, कस्मेसटक, मसनहारी, हले्थ केयर, कृसतम गहना थोि सवके्रता ५०००   

२७  सडपाटामेन्ट स्टोर रेि रेन्ट बेकरी िसहतको १५०००   

२८ सडपाटामेन्ट स्टोर मात्र १००००   

२९ ह्यमुपाइप र क्रिर उद्योग १५०००   

३० रेसडमेट (सनमााण) िसनाचर िामाग्री सबक्री १५०००   

३१ िेटररङ व्यििाय २५००   

        

  



दैसनि गुद्री, हाटबजार, िाप्तासहि हाटबजार (व््विा्) िराः 

स्थानीय स्िायत्त शािन ऐन तथा सनयमािली बोसजम नगर के्षत्र सभत्र लाग्ने दैसनक गदु्री/हाटबजार/िाप्तासहक हाटबजारमा (अस्थायी हाटबजार र घमु्ती पिल)प्रसतसदन देहायका दरले 

कर लाग्नेछ । 

सि.नं. सिषय सििरण 
 करका दर 

रु. 
कैसियत 

१ माछा, मािु सिक्री 

िम्िन्धी 
खसि बोका काटी सबक्री गने पिलमा प्रसत गोटा १००   

िुंगरु िंगरु काटी सबक्री गने पिलमा प्रसत गोटा १००   

रााँगा काटी सबक्री गने पिलमा प्रसत गोटा १५०   

माछा सबक्री गने पिललाई २०   

२ कपडा तथा जुत्ता 

चप्पलिाँग िम्बन्धी 

व्यििाय 

रेसडमेट िामान र थान कपडा सबक्री गने पिलमा ५०   

जुत्ता चप्पल सबक्री गने पिल ठूलो ३०   

जुत्ता चप्पल सबक्री गने पिल िानो १५   

जुत्ता चप्पल सिलाई गने मोची ५   

३ तरकारी तथा 

िलिुलिाँग िम्बसन्धत 

व्यििाय 

िलिुल र नास्ता ठेलामा राखी सबक्री गने १५   

िाग िब्जी डोकामा िा ढाकी डालामा ल्याई बेच्ने  ८   

भारमा िब्जील्याई बेच्न े ८   

मौिम अनुिारको िाग िब्जी आलु पिलमा बेच्ने ठूलोमा ३०   

मौिम अनुिारको िाग िब्जी आलु पिलमा बेच्ने िानोमा १५   

िलिुल िागिब्जी प्रसत ियलगाडा २०   

िलिुल िागिब्जी प्रसतिोरा र अन्य िाना िलिुल पिलमा ६   

४ खाद्यान्निाँग िम्बसन्धत 

व्यििाय 
चामल दाल अदिुा लिुन खोिाानी आसद सबक्री गने पिल १५   

मकै पोली बेच्न े ६   

सकराना पिल २०   

माछा मािु तरकारी सबक्री गने पिल २०   

५ परम्परागत सिपिाँग 

िम्बसन्धत व्यििाय 
माटोको भाडा बेच्ने पिल ठूला १५   

माटोको भाडा बचे्ने पिल िानो १०   

कुचो कसनया नााँङलो बेच्ने १०   

जडीबटुी सबक्री गने १५   

कपाल काट्ने १५   

सि.नं. सिषय सििरण 
 करका दर 

रु. 
कैसियत 

१ पशपंुसक्ष सबक्रीिाँग 

िम्बसन्धत 
सजउाँदो खसि बोका रााँगा िुंगरुी बेच्नेलाई प्रसतगोटा १०० एउटा मात्र हााँि परेिा कुखरुा बेच्नेलाई कर नलाग्ने 

हााँि परेिा कुखरुा बेच्नेलाई १०   



२ अन्य व्यििायिाँग 

िम्बसन्धत कर 
चरुा धागो सटका िगृार मसनहारीिाँग िम्िसन्धत १५   

मरुली बााँिरुी गलेुली थैली आसद तथा जमु्रा उडुि माने औषधी 

बेच्ने 
५   

खेल तमािा देखाउने लाई २५   

प्रचार प्रिार गरी व्यििाय गने २०   

बााँि प्रसत ियल गाडा ३०   

बााँि प्रसत ट्रक २००   

खसटयामा िामान राखी बेच्न े ५   

िलामको औजार तथा िामान बचे्ने १०   

सचया प्रसत दोकान १०   

भााँडाकुडा पिल १५   

िोटो फे्रसमङ पिल १०   

ममा (कुकुर लाईट छाता आसद) १०   

मासथ नपरेको व्यििायको हकमा नगरपासलकाले सनणाय गरी रु १ दसेख ५० िम्म सलन िक्नेछ । 

िवारी दताफ तथा वासषफि िवारी िराः 

सि.नं. सिषय सििरण 
बासषाक कर 

रु. 
कैसियत 

    df]6/;fO[sn, :s'6/ ३०० नगरपासलका क्षेत्रमा स्थायी बिोबाि गने नागररकको 

हकमा मात्र बासषाक ििारी िाधन कर सलइने छ । 
    jfsL ;j} ;jf/L ;fwgsf] xsdf ३००० 

सि.नं. सिषय सििरण पटके कर रु. कैसियत 

१ अन्य व्यििायिाँग 

िम्िसन्धत कर भाडाका बि, ट्रक, लहरी, रोलर, डलर, डम्िर, सट्रपर आसद ३० 

lglh ;jf/L ;fwg sf/ lhk / 
df?tL e]gsf] xsdf ef*fdf k|of]u 
ePsf] eP dfq k^s] s/ lng' kg]{% 

. 

सनज बि ट्रक, समसन बि, लहरी,गे्रडर, सट्रपर, ट््रयाक्टर आसद २५ 

भाडाका तथा सनजी समनी ट्रक २० 

भाडाका तथा सनजी समनी बि, सजप,भेन, ल्याण्ड रोिर आसद २० 

सिदशेी नम्िर प्लेट भएका ट्रक, बि, समन बि, लहरी तथा ठूला 

ििारी िाधन 
१०० 

सिदशेी नम्िर प्लेट भएका सजप, भेन, कार तथा िाना ििारी 

िाधन 
५० 

 भाडाका अटो ररक्िा, ६ 

भाडाका सनजी टेम्पो, सिटी ररक्िा, कार आसद ५ 

ठेला, स्कुटर, मोरटिाइकल, ररक्िा ५ 

नोट िरकारी गाडीहरु, दमकल, एम्बलेुन्िमा पटके ििारी कर सलइने छैन । 



सवज्ञापन िर ऐनिो दर्ा १४३ िूँग िम्वसन्धत िरिा दररेट 

सि.नं. सििरण 
िािाजसनक 

स्थलमा 
कैसियत 

१ होसडङ बोडा लोकमागाको उत्तर दसक्षणमा प्रसत िगा सिट नपाउन े लेकमागामा राख्न नपाउन े

२ होसडङ बोडा लोकमागाको १०० समटर उत्तर दसक्षणमा प्रसत िगा सिट ५० सनसज स्थानमा रु.३०.०० 

३ फ्यालक्ि बोडा लोकमागाको उत्तर दसक्षणमा प्रसत िगा सिट ५० सनसज स्थानमा रु.३०.०० 

४ फ्यालक्ि बोडा लोकमागाको १०० समटर उत्तर दसक्षणमा प्रसत िगा सिट २५ सनसज स्थानमा रु.१५.०० 

५ अन्य बोडा लोकमागा उत्तर दसक्षणमा प्रसतिगा सिट ३० सनसज स्थानमा रु.१५.०० 

६ सभते्तलेखन लोकमागाको  उत्तर दसक्षणमा प्रसतिगा सिट नपाउन े सनसज स्थानमा रु.२०.०० 

७ सभते्तलेखन लोकमागाको १०० समटर उत्तर दसक्षणमा प्रसतिगा सिट नपाउन े सनसज स्थानमा रु.१०.०० 

अन्् सवष्हरु 

सि.नं. सििरण   

१ व्यानर प्रसत २ हप्ता को रु १५०। मात्र, िडक क्रि गरेर व्यानर राख्न अनमुसत सलनपुने 

२ िसन्टङ व्यानर व्यापाररक प्रसत गोटा रु १५ मात्र (दईु हप्ता मात्र) 

३ गेट राख्ने, न.पा.को स्िीकृसत सलएर मात्र प्रसत हप्ता रु ३००। 

४ न.पा.ले स्िीकृसत सदएका र िम्झौता गरेकामा सलन पाईने छैन 

५ न.पा.को उल्लेसखत के्षत्रमा मात्र सलन पाईन ेछ, अन्य के्षत्रमा सलन न.पा.को स्िीकृसत सलई मात्र उठाउन पाईने छ । 

६ प्रचार प्रचार ररक्िाबाट प्रसत सदन रु २०० मात्र राजनैसतक दल र िािाजसनक िूचनामा सलन पाइने छैन । 

७ प्रचार प्रचार गासडबाट प्रसत सदन रु २०० मात्र राजनसैतक दल र िािाजसनक िूचनामा सलन पाइने छैन । 

८ सिद्युतपोलमा पेसन्टङ गनेलाई प्रसतिगासमटर प्रसतपोल रु १५० मात्र प्रसत मसहना 

९ लोकमागा के्षत्रको दााँयािााँया िाल पेसन्टङ घर, टहरा, व्यापाररक के्षत्र, िािाजसनक स्थलमा राख्न स्िीकृती सदइने छैन 

१० अन्य िाना सकसिमका प्रचार िोडाहरु ४ िगासिट िम्मका प्रसतमसहना रु ५० मात्र 

११ सियर, मदीरा, चरुोट तथा िुसताजन्य पदाथाको सिज्ञापनलाई सनजी तथा िािाजसनक स्थलमा राख्न स्िीकृसत सदइने छैन 

१२ राजनैसतक, धासमाक र िामासजक व्यानर ३ हप्ता िम्म सनिःशलु्क राख्न सदने । 

१३ 
जनिमदुाय भेला ह ने स्थान जस्तै सजल्ला प्रशािन कायाालय, भन्िार, अदालत, सज.ि.ि./न.पा. राजश्व कायाालय अगाडी नपाले तोके आकार प्रकारका होसडङ िोडा 

राख्न ुपने छ । 

 


