
सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको आर्थथक ऐन २०७४ 

सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको अथथ सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायाथन्वयन गनथ बनेको लवधेयक 

प्रस्तावनााः  

सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको आर्थथक वषथ 2074/075 को अथथ सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायाथन्वयन गनथको 

लनलमत्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकिन गन,े छुट ददने तथा आय संकिनको प्रशासलनक व्यवस्था गनथ 

वाञ्छनीय भएकोिे,  

नेपािको संलवधानको धारा 288 को उपधारा (2) बमोलजम सुन्दरहरैचा नगरसभाि ेयो ऐन बनाएको छ ।  

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भाः (1) यस ऐनको नाम “आर्थथक ऐन, 2074” रहकेो छ । 

  (2) यो ऐन 2074 साि श्रावण 1 गतेदेलख सुन्दरहरैचा नगरपालिका िेत्रमा िाग ूहुनेछ 

। 

२. सम्पलत कराः नगरपालिकाको िेत्रलभत्र अनुसूचीमा उल्िेख भए बमोलजम एदककृत सम्पलत्त कर/घरजग्गा 

कर िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ । 

३. भूलम कर (मािपोत): नगरपालिका िेत्रलभत्र अनुसूचीमा उल्िेख भए बमोलजम भूलम कर (मािपोत) 

िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ ।  

४. घर वहाि कराः  नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थाि ेभवन, घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, 

टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंलशक तवरि े वहािमा ददएकोमा अनुसूचीमा उल्िेख भए 

बमोलजम घर जग्गा वहाि कर िगाइन ेर असूि गररनेछ ।  

५. व्यवसाय कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवा, होटि, रेस्टुरेन्ट तथा ररसोटथमा 

पूूँजीगत िगानी र आर्थथक कारोवारका आधारमा अनुसूचीमा उल्िेख भए बमोलजम व्यवसाय कर 

िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ । 

६. जलडबुटी, कवाडी र जीवजन्त ु कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे ऊन, खोटो, 

जलडबुटी, वनकस, कवाडी माि र प्रचलित कानूनि ेलनषधे गररएको जीवजन्त ुवाहकेका अन्य मृत वा 

माररएका जीवजन्तुको हाड, लसङ, प्वाूँख, छािा जस्ता बस्तुको व्यवसालयक कारोवार गरेवापत 

अनुसूचीमा उल्िेख भए बमोलजमको कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र दताथ भएका सवारी साधनमा अनुसूचीमा उल्िेख भए 

बमोलजम सवारी साधन कर िगाइन े र असुि उपर गररनेछ ।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो 

कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ । 

८. लवज्ञापन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र हुन े लवज्ञापनमा अनुसूचीमा उल्िेख भए बमोलजम लवज्ञापन कर 

िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ । ।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको 

अवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ । 

 

९. मनोरन्जन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र हुन ेमनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूचीमा उल्िेख भए बमोलजम 

व्यवसाय कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ । ।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा 

व्यवस्था भएको अवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ । 



१०. बहाि लबटौरी शुल्काः नगरपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनमाथण, रेखदेख वा संचािन गरेका अनुसूचीमा 

उल्िेख भए अनुसार हाट बजार वा पसिमा सोही अनुसूलचमा भएको व्यस्था अनुसार बहाि लबटौरी 

शुल्क िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ । 

११. पार्ककङ शुल्काः नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पार्ककङ सुलवधा उपिब्ध गराए वापत 

अनुसूचीमा उल्िेख भए बमोलजम पार्ककङ शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

१२. टे्रदकङ्ग, कोयोदकड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जलम्पङ्ग, लजपफ्िायर र र्याफ्टीङ्ग शुल्काः  नगरपालिकाि े

आफ्नो िेत्रलभत्र टे्रदकङ्ग, कायोदकड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जलम्पङ्ग, लजपफ्िायर र र्याफ्टीङ्ग सेवा 

वा व्यवसाय संचािन गरेवारत अनुसूचीमा उल्िेख भए बमोलजमको शुल्क िगाइन े र असूि उपर 

गररनेछ । 

१३. सेवा शुल्क, दस्तुराः नगरपालिकाि े लनमाथण, संचािन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूचीमा उलल्िलखत 

स्थानीय पूवाथधार र उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूलचमा व्यवस्था भए अनुसार 

शुल्क िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ । 

१४. पयथटन शुल्काः नगरपालिकाि ेआफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश गन ेपयथटकहरुवाट अनुसूचीमा उल्िेख भएको दरमा 

पयथटन शुल्क िगाईन े र असुि उपर गररनेछ ।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा 

व्यवस्था भएको अवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ । 

१५. कर छुटाः तोदकए बमोलजम बाहके यस ऐन बमोलजम कर लतने दालयत्व भएका व्यलि वा संस्थाहरुिाई 

कुनै पलन दकलसमको कर छुट ददईने छैन ।  

१६. कर तथा शुल्क संकिन सम्बलन्ध कायथलवलधाः यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क 

संकिन सम्बलन्ध कायथलवलध गाउूँपालिका/नगरपालिकाि ेतोके अनुसार हुन ेछ । 

१७.  अनुसुचीमा उल्िेख नभएका हकमा सालवकमा कायम रहेको करको दर कायम हुनेछ । सालवकमा 

समेत उल्िेख नभएको िेत्रमा नगरपालिकाि ेकरको दर कायम गरी िाग ूगनेछ । 
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अलमनसूँग 

जोलडएका 

लसफाररसहरु 

बैंदकङ प्रयोजनका िालग १०००   

दकचिो परी आएको हकमा १०००   

मालथ उल्िेलखत बाहकेका हकमा ५००   

८ उद्योग दताथ 

लसफाररस 

दस्तुर 

चाउचाउ उद्योग ५०००   

लबस्कुट उद्योग ५०००   

चप्पि उद्योग ५०००   

सिाई उद्योग ५०००   

प्िाइउड उद्योग ५०००   

कपडा उद्योग ५०००   

बरफ उद्योग २०००   

कन्फेसनरी उद्योग ३०००   

काष्ठ उद्योग ५०००   

स-लमि सलहतको काष्ठ उद्योग फर्थनचर ५०००   



समेत 

फर्थनचर मात्र २०००   

ग्यारेज १०००   

पेट्रोि पम्प २५०००   

मरट्टतेि लडिर २५००   

स्टेशनरी वा कपी उद्योग २५००   

लडस्टीिरी वा ब्रुअरी उद्योग ५००००   

हल्का पेय जुस पदाथथ उद्योग ५०००   

प्िालस्टक उद्योग ५०००   

पाउरोटी, केक, दनुट आदद उद्योग २०००   

ग्रीि उद्योग २०००   

गामेन्ट उद्योग ३०००   

कुटानी लपसानी लमि १०००   

भुलजया लमि उद्योग १०००   

ईटा तथा टायि उद्योग आधुलनक यन्त्र जडान 

नगररएको 
१५०००   

९ उद्योग दताथ 

लसफाररस दस्तुर 

ईटा तथा टायि उद्योग आधुलनक यन्त्र जडान 

नगररएको 
१००००   

पशुपंछी आहारा उद्योग १०००   

तामा, लपत्ति, फिाम, आल्मुलनयम जस्ता 

धातु उद्योग (घरेि)ु 
१५००   

अफसेट प्रेस २५००   

प्रेस बाहके लप्रन्ट तथा िेवि उद्योग १०००   

जुट उद्योग ५०००   

कुटानी लपसानी  दईु भन्दा बढी प्रकारका 

काम गन ेठूिा उद्योग 
५०००   

जुस, अचार उद्योग १०००   

लसमेन्टका पाईप तथा पोि उद्योग १००००   

क्रसर उद्योग २५०००   

खैनी उद्योग १००००   

चुरोट लबडी उद्योग ५००००   

चुरोट लबडी सम्बन्धी घरेि ुउद्योग १५००   

बेतबाूँसको फर्थनचर उद्योग १०००   

िुलब्रकेन्डस उद्योग ५००००   

काठको फर्थनचर उद्योग ५०००   

१० लनजी लशिण 

संस्था दताथ एवं 

अन्य कामका 

िालग गररन े

पूवथ प्राथलमक ५०००   

प्राथलमक लवद्यािय ५०००   

लनम्न माद्यलमक लवद्यािय ७५००   

माद्यलमक लवद्यािय १००००   



लसफाररस उच्च माद्यलमक लवद्यािय २५०००   

क्याम्पस २५०००   

प्रालवलधक लशिण संस्था १५०००   

स्तर बृलद्धका िालग लसफाररस -प्रलत लवषय ५०००   

११ 

घर नक्सा 

बनाउने 

ईलन्जलनयररङ 

कन्सल्टेन्सी 

व्यवसाय दताथ/नलवकरण शुल्क १००००   

घर तथा बाटो लसफाररस (एदककृत सम्पलत्तकरको मुल्यांकन अनुसार िाग्न)े 

लस.नं. लववरण 
िाग्न े

दस्तुर रु 
कैदफयत 

१ प्रलतकठ्ठा लबस िाख लनधाथरण भएको जग्गा प्रलतकठ्ठा ५०००   

२ प्रलतकठ्ठा पन्र िाख लनधाथरण भएको जग्गा प्रलतकठ्ठा ४५००   

३ प्रलतकठ्ठा दस िाख लनधाथरण भएको जग्गा प्रलतकठ्ठा ४०००   

४ प्रलतकठ्ठा आठ िाख लनधाथरण भएको जग्गा प्रलतकठ्ठा ३५००   

लस.न.ं लववरण 
िाग्न े

दस्तुर रु 
कैदफयत 

५ प्रलतकठ्ठा छ िाख लनधाथरण भएको जग्गा प्रलतकठ्ठा ३०००   

६ प्रलतकठ्ठा चार िाख लनधाथरण भएको जग्गा प्रलतकठ्ठा २५००   

७ प्रलतकठ्ठा लतन िाख लनधाथरण भएको जग्गा प्रलतकठ्ठा २०००   

८ प्रलतकठ्ठा दईु िाख लनधाथरण भएको जग्गा प्रलतकठ्ठा १५००   

९ 
प्रलतकठ्ठा एक िाख  पचास हजार लनधाथरण भएको जग्गा 

प्रलतकठ्ठा 
१०००   

१० प्रलतकठ्ठा एक िाख  लनधाथरण भएको जग्गा प्रलतकठ्ठा ७५०   

११ प्रलतकठ्ठा एक िाख भन्दा कम लनधाथरण भएको जग्गा प्रलतकठ्ठा ६००   

अंशबण्डा, पररवारलभत्र नामसारी, सावथजलनक अनुदान, दाईजो तथा बैंदकग प्रयोजन हकमा घरबाटो 

लसफाररस 

लस.न.ं लववरण 
िाग्न े

दस्तुर रु 
कैदफयत 

१ पन्र धुर सम्मको  ६००   

२ पन्र धुर देलख एक कठ्ठा सम्मको  ८५०   

२ एक कठ्ठा देलख लतन कठ्ठा सम्म ११००   

३ लतन कठ्ठा देलख पाूँच कठ्ठा सम्म १६००   

४ पाूँच कठ्ठा देलख दस कठ्ठा सम्म २१००   

५ दस कठ्ठा देलख एक लवगाहा सम्म २६००   

६ एक लवगाहा देलख  लतन लवगाहा सम्म ३६००   

७ लतन लवगाहा देलख मालथ ५०००   

गुठी जग्गाको लवक्री प्रयोजनका िालग गररन ेलसफाररसमा न्यूनतम रु ३ िाख लनधाथरण गररएको । लवक्री लसफाररसको िालग 

सालवक नपामा लिइद ैआएको घरको प्रलतकोठाको मुल्यांकन २ िाख र प्रलतिाख रु ५००। लिइद ैआएकोमा सोही लनयमिाई 

लनरन्तरता ददन े। 



l;=g++ ljifo ljj/0f 
िाग्न े

दस्तुर  
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 कर तफथ  
   

 
अ. व्यवसाय कर (पूूँजीका आधारमा तय तररएको) 

को वार्थषक दररेट  

 
आ. व्यापाररक बस्त ुतफथ  

  

क)  चुरोट, रक्सी र ज्विेरी आयात र लनयाथत 

क्र.सं. लववरण 
बार्थषक 

रकम  
कैदफयत 

१ १ िाख देलख ५ िाख सम्म १०००   

२ ५ िाख १ देलख १५ िाख सम्म २५००   

३ १५ िाख १ देलख १ करोड सम्म ४०००   

४ १ करोड १ देलख ५ करोड सम्म १००००   

५ ५ करोड १ देलख मालथ २५०००   

ख) 
क्यामरा, टेलिलभजन, चश्मा, मोवाइि तथा अन्य लवद्युलतय सामाग्री जस्त ैलस.लड. प्िेयर, 

कम्प्युटर, लवद्युत सामाग्री मोटरसाइकि पाटथस, मोलवि र लग्रज लबक्री आदद 

क्र.सं. लववरण 
बार्थषक 

रकम  
कैदफयत 

१ ५ िाख सम्म १०००   

२ ५ िाख १ देलख २० िाख सम्म २०००   

३ २० िाख १ देलख १ करोड सम्म ३५००   

४ १ करोड १ देलख ५ करोड सम्म ५०००   

५ ५ करोड १ देलख मालथ १००००   

ग) ट्याक्टर लवक्री, कार लजप, अटोमोवाइल्स, मोटरपाटथस, मोटरसाईकि, लमिमेलशनरी, हाडथवेयर सामाग्री 



आदद 

क्र.सं. लववरण 
बार्थषक 

रकम  
कैदफयत 

१ ३० िाख सम्म २५००   

२ ३० िाख १ देलख ५० िाख सम्म ३५००   

३ ५० िाख १ देलख १ करोड सम्म ५०००   

४ १ करोड १ देलख ५ करोड सम्म ७०००   

५ ५ करोड १ देलख मालथ १५०००   

घ) 

दैलनक खाद्यपदाथथ, औषलध पसि¸दकताब, कापी, स्टेशनरी सामान, दकराना, लमठाई, दाउरा 

लबक्री, दधु दही, उपहार कृलषसामाग्री, औजार, मि, लवउ, गाई दान, चोकर, कुखुरा, पशुपंिी 

आहार आदद 

क्र.सं. लववरण 
बार्थषक 

रकम  
कैदफयत 

१ १ िाख सम्म ५००   

२ १ िाख १ देलख ३ िाख सम्म १०००   

३ ३ िाख १ देलख ५ िाख सम्म १५००   

४ ५ िाख १ देलख २० िाख सम्म २५००   

५ २० िाख १ देलख २५ िाख सम्म  ४०००   

६ २५ िाख १ देलख मालथको हकमा ५०००   

ङ) कोर्थल्डङस, लशशा फे्रलमङ, कापेट, सजावटका सामान र जनरि गुट्स आदद 

क्र.सं. लववरण 
बार्थषक 

रकम  
कैदफयत 

१ १ िाख सम्म ५००   

२ १िाख १ देलख ५ िाख सम्म १०००   

३ ५ िाख १ देलख १० िाख सम्म १५००   

४ १० िाख १ देलख १५ िाख सम्म २५००   

५ १५ िाख १ देलख २० िाख सम्म ३०००   

६ २० िाख १ देलख मालथ ४०००   

  



च) सुलत कपडा रेलडमेट कपडा 

क्र.सं. लववरण 
बार्थषक 

रकम  
कैदफयत 

१ १ िाख देलख ३ िाख सम्म १०००   

२ ३ िाख १ देलख ५ िाख सम्म १५००   

३ ५ िाख १ देलख १५ िाख सम्म २५००   

४ १५ िाख १ देलख ३० िाख सम्म ४०००   

५ ३० िाख १ देलख १ करोड सम्म ६०००   

६ १ करोड १ देलख ५ करोड सम्म ८०००   

७ ५ करोड १ देलख मालथ १००००   

१.२ लवशेषज्ञ परामशथ तथा व्यवसालयक सेवााः 

क) 
 लचदकत्सक, अहवे, कवीराज, होलमयोपेलथक, आयुवेददक, पश ुडाक्टर, भेटेनरी, औषधी, 

सर्थजकि आदद 

क्र.सं. लववरण 
बार्थषक 

रकम  
कैदफयत 

१ एम.लड. डाक्टरिाई ५०००   

२ एम.लव.लव.एस. र पशु डाक्टर १०००   

३ पशु सहायकिाई ५००   

४ कलवराज, होलमयोपेलथक, आयुथवेददक डाक्टरिाई १०००   

५ सर्थजकि सामान खुद्रािाई १०००   

६ भेटनरी औषधी खुद्रािाई ६००   

७ औषधी पसि खुद्रािाई १०००   

८ औषधी पसि थोकिाई ३०००   

९ भेटनरी औषधी पसि थोकिाई १०००   

१० सर्थजकि साथ थोकिाई ३०००   

११ लभलडयो एक्सरे ल्याब २०००   

१२ कलवराज, होलमयोपेलथक, आयुथवेददक डाक्टरिाई ५००   

१३ बुरटक पसि, कपडामा बुट्टा हान्ने ३००   

१४ शारररीक  व्यवसाय सामाग्री लबक्री १५००   

        

ख) टेिी चिलचत्र, बृत्तलचत्र लनमाथण, परामशथ सेवा, अनुसन्धान तथा परामशथदाता, यातायात, सवेयर, अनुवादक, 

छापाखाना, प्रेस, लस्क्रन लप्रन्टसथ आदद 

क्र.सं. लववरण 
बार्थषक 

रकम  
कैदफयत 

१ १ िाख देलख ३ िाख सम्म १०००   

२ ३ िाख १ देलख ५ िाख सम्म १५००   

३ ५ िाख १ देलख १५ िाख सम्म २०००   

4 १५ िाख १ देलख २० िाख सम्म २५००   



५ २० िाख १ देलख १करोड सम्म ३०००   

6 १ करोड १ देलख ५ करोड सम्म ३५००   

७ ५ करोड १ देलख मालथ १००००   

ग) केवि नेटवकथ  

क्र.सं. लववरण 
बार्थषक 

रकम  
कैदफयत 

१ ५०० ग्राहक संख्या सम्म भएको ५०००   

२ ५०० देलख १००० सम्म ग्राहक संख्या भएको १००००   

३ १००० भन्दा मालथ ग्राहक संख्या भएको हकमा १५०००   

घ) कानून व्यवसायीाः 

क्र.सं. लववरण 
बार्थषक 

रकम  
कैदफयत 

१ श्रेणी क ३०००   

२ श्रेणी ख १५००   

३ श्रेणी ग ७००   

४ श्रेणी घ ५००   

ङ) िेखा परीिकाः 

क्र.सं. लववरण 
बार्थषक 

रकम  
कैदफयत 

१ बररष्ठ अलधविा २०००   

२ अलधविा १०००   

३ अलभविा ५००   

४ अलभकताथ  १५००   

च) अन्य सेवाहरु वा फमथाः 

क्र.सं. लववरण 
बार्थषक 

रकम  
कैदफयत 

१ वीमा एजेन्ट लवदेशी १००००   

२ वीमा एजेन्ट स्वदेशी २०००   

३ लवज्ञापन एजेन्सी ५०००   

४ शेयर दिाि १००००   

५ अलभकताथ (िेखापढी व्यवसाय)  ५००   

६ कानूनी फमथ २०००   

छ) लनमाथण व्यवसाय/जग्गा व्यवसायाः 
  

क्र.सं. लववरण 
बार्थषक 

रकम  
कैदफयत 

१ श्रेणी क  (२ करोड मालथ) १००००   

२ श्रेणी ख  (१ करोड देलख २ करोड सम्म) ५०००   

३ श्रेणी ग ( ५० िाख देलख १ करोड सम्म) ३५००   

४ श्रेणी घ (५० िाख सम्म) २५००   



५ भवन लनमाथणकताथ ठेकेदार २०००   

ज) कुटानी लपसानी व्यवसायहरुको हकमा 
  

क्र.सं. लववरण 
बार्थषक 

रकम  
कैदफयत 

१ कुटानी लपसानी मात्र १०००   

२ कुटानी लपसानी पेिानी समेत १५००   

३ कुटानी लपसानी पेिानी लचउरा समेत २०००   

४ कुटानी लपसानी पेिानी लचउरा मसिा बेसार समेत २५००   

५ कुटानी लपसानी पेिानी तथा लवक्री समेत ४०००   

१२ उद्योग   
१२.१ साना, घरेि,ु मझौिा र ठूिा उद्योग  

  

 

चक, दाना, दफनेि,लनर, औषधी, उत्पादनमूिक उद्योग, लडपो, सौयथ उजाथ उत्पादन, लमश्री चकिेट, पापड 

दफज लचप्स, पाउरोटी, बरफ, झुि तथा पदाथ, धान, गहुूँ, लचउरा, मसिा, तेि, कुटानी लपसानी पेिनी, घरेिु 

कपडा बनाउन,े डरेी, लचनी, काठको फर्थनचर, स्टीि दराज, ग्रीि, डोरी, डब्बा, बाल्टीन आदद बनाउन े

उद्योग, लनमाथण, खलनज, सेिर लमि, काठका लमि, उजाथमूिक उद्योग, प्याकेलजङ आदद । 

क्र.सं. लववरण 
बार्थषक 

रकम  
कैदफयत 

१ १ िाख ५० हजार सम्म ५००   

२ १ िाख ५० हजार १ देलख ५ िाख सम्म १०००   

  ५ िाख  देलख १० िाख सम्म १५००   

३ १० िाख  देलख २० िाख सम्म २०००   

  २० िाख  देलख ३० िाख सम्म ३०००   

  ३० िाख  देलख ५० िाख सम्म ४०००   

४ ५० िाख १ देलख १ करोड सम्म ५०००   

५ १ करोड १ देलख ५ करोड सम्म २५०००   

६ ५ करोड १ देलख मालथ ५००००   

१२.२ मालथ उल्िेख नभएका अन्य उद्योगहरुको हकमा 

क्र.सं. लववरण 
बार्थषक 

रकम  
कैदफयत 

१ 
ट्युव िाईट,  व्याट्री, प्िालिकका सामानहरु ,  साबुन उत्पादन 

गन ेउद्योगहरु 
५०००   

२ लवयर फ्यालक्ट्र, मददरा, ल्याव उद्योग २५०००   

१२.३ अन्य वर्थगकरणमा नखुिेको व्यवसायहरुाः 

क्र.सं. लववरण 
बार्थषक 

रकम  
कैदफयत 

१ आि,ु व्याज, हररयो तरकारी, फिफुि थोक लबक्री १०००   

२ खुद्रा तरकारी, लचया नास्ता, फिफुि, पानपसि आदद ५००   



नोटाः  मालथ उल्िेलखत दकलसम, उपरोि लशषथकमा नपरेको व्यवसाय र उद्योग दताथ हुन आएमा, व्यवसाय र उद्योगको दकलसम 

हरेी मालथको कर दरवन्दीमा नघट्न ेगरी वार्थषक कर लिई व्यवसायको प्रमाण पत्र ददईनेछ । 

१ 
नगरपालिकामा दताथ भई संचािनमा नआएका फमथ, पसि, उद्योगिाई बन्द गनुथ पदाथ आवश्यकता अनुसार लनरीिण 

गरी लवगत वषथको िाग्न ेदस्तुर र जररवाना समेत असुि गरी व्यवसाय बन्द लसफाररस ददईने छ । 

२ 
व्यवसालयक फमथ नामसारी गदाथ लतन पुस्तालभत्र रु २००। र सो भन्दा वालहर नामसारी गदाथ रु ५०० राजश्व लिई 

नामसारी गररन ेछ । 

३ 

नगरपालिकािाई आवश्यक परेमा (व्यवसायको दकलसम लनधाथरण गन ेसन्दभथमा) लनजको व्यवसायको करोवारको 

आन्तररक राजश्व कायाथिय वा अन्ताः शुल्क कायाथियबाट कारोवार प्रमालणत लववरण माग गनथ सदकने छ साथ ै

नगरपालिका तोकेको कमथचारीबाट लनरीिण गरर लनरीिण प्रलतवेदनका आधारमा कर तय गररनेछ । 

४ 
यस कायाथियिाई बुझाउनु पन ेकर शुल्क र भाडा आदद जस्ता राजश्व बुझाउन बाूँकी रहमेा न.पा.बाट प्रदान गररन े

लसफाररस िगायतका सेवा प्रवाहाबाट बलित गरीनेछ  । 

५ 
अन्य बाूँकी करहरुका हकमा ऐन तथा लनयमाविीमा तोदकएको पररलधलभत्र रलह नगरपालिकाि ेतोके बमोलजम हुनेछ, 

जुन सामान्यतया कारोवारको स्तर हरेी वार्थषक रु १००। देलख ५०००। सम्म हुनेछ । 

        

क्र.सं. लववरण 
बार्थषक 

रकम  
कैदफयत 

१ 
वैदेलशक रोजगारीमा पठाउन ेसंस्था, घरजग्गा खररद लबक्री, 

हाउलजङ कम्पनी आदद 
१००००   

२ 
उद्योग, संघसंस्था, किकारखाना, आददमा स्वदेशको िालग 

जनशलि सप्िाई गने आदद 
२०००   

३ किर ल्याव  १०००   

४ लवज्ञापन सेवा ड्राइ लक्िनसथ, फोटो स्टुलडयो आदी २०००   

५ वु्यटी पािथर, केश श्रृगार, साइनवोडथ पेलन्टङ, सैिुन, नसथरी आदद १०००   

६ मासु (खसी, कुखुरा, राूँगा, वंगुर आदद)खुद्रा लवके्रता  १०००   

७ मासु (खसी, कुखुरा, राूँगा, वंगुर आदद) थोक लवके्रता  १५००   

८ पिेवाजा, नौमलत बाजा लनशुल्क   

९ बैण्ड बाजा १५००   

१० लसत भण्डार ५०००   

११ क्याटररङ सेवा समेत भएको टेण्ड हाउस ३०००   

१२ हाफ क्याटररङ २०००   

१३ साइवर क्याफे १५००   

१४ टेण्ड हाउस मात्र २०००   

१५ एग्रोभेट १०००   

१६ कवाडी पसि थोक ७०००   

१७ कवाडी पसि खुद्रा ५०००   

१८ ढुवानी सेवा शाखा भएका  ३५००   

१९ ढुवानी सेवा शाखा नभएका २५००   

२० खाना मात्र लबक्री होटि १५००   

२१ १ मेलशन राखी कपडा लसिाई गन ेरु ८०० ८००  (थप १ मेलशन बरावर रु १००) 



२२ खाद्यन्न सम्बन्धी काूँट व्यवसाय १५००   

२३ पेट्रोलियम पदाथथ बेच्न ेपम्प १५००० प्रलत मेलशन थप रु.५०००.०० 

२४ ग्याूँस लबक्री लडिर २०००   

२५ 
भाडा वतथन जुत्ता चप्पि, कस्मेरटक, मलनहारी, हले्थ केयर, 

कृलतम गहना खुद्रा लवके्रता 
२५००   

२६ 
भाडा वतथन जुत्ता चप्पि, कस्मेरटक, मलनहारी, हले्थ केयर, 

कृलतम गहना थोक लवके्रता 
५०००   

२७  लडपाटथमेन्ट स्टोर रेिुरेन्ट बेकरी सलहतको १५०००   

२८ लडपाटथमेन्ट स्टोर मात्र १००००   

२९ ह्युमपाइप र क्रसर उद्योग १५०००   

३० रेलडमेट (लनमाथण) फर्थनचर सामाग्री लबक्री १५०००   

३१ सेटररङ व्यवसाय २५००   

        

  



दैलनक गुद्री, हाटबजार, साप्तालहक हाटबजार (व्यवसाय) कराः 

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा लनयमाविी बोलजम नगर िेत्र लभत्र िाग्न ेदैलनक गुद्री/हाटबजार/साप्तालहक हाटबजारमा 

(अस्थायी हाटबजार र घुम्ती पसि)प्रलतददन देहायका दरि ेकर िाग्नेछ । 

लस.नं. लवषय लववरण 
 करका 

दर रु. 
कैदफयत 

१ माछा, मासु 

लवक्री सम्वन्धी 

खलस बोका काटी लबक्री गने पसिमा प्रलत 

गोटा 
१००   

संुगुर वंगुर काटी लबक्री गन ेपसिमा प्रलत 

गोटा 
१००   

राूँगा काटी लबक्री गन ेपसिमा प्रलत गोटा १५०   

माछा लबक्री गन ेपसििाई २०   

२ कपडा तथा 

जुत्ता चप्पिसूँग 

सम्बन्धी 

व्यवसाय 

रेलडमेट सामान र थान कपडा लबक्री गने 

पसिमा 
५०   

जुत्ता चप्पि लबक्री गन ेपसि ठूिो ३०   

जुत्ता चप्पि लबक्री गन ेपसि सानो १५   

जुत्ता चप्पि लसिाई गन ेमोची ५   

३ तरकारी तथा 

फिफुिसूँग 

सम्बलन्धत 

व्यवसाय 

फिफुि र नास्ता ठेिामा राखी लबक्री गन े १५   

साग सब्जी डोकामा वा ढाकी डािामा ल्याई 

बेच्ने  
८   

भारमा सब्जील्याई बेच्न े ८   

मौसम अनुसारको साग सब्जी आिु पसिमा बेच्ने 

ठूिोमा 
३०   

मौसम अनुसारको साग सब्जी आिु पसिमा बेच्ने 

सानोमा 
१५   

फिफुि सागसब्जी प्रलत वयिगाडा २०   

फिफुि सागसब्जी प्रलतवोरा र अन्य साना 

फिफुि पसिमा 
६   

४ खाद्यान्नसूँग 

सम्बलन्धत 

व्यवसाय 

चामि दाि अदवुा िसुन खोसाथनी आदद 

लबक्री गने पसि 
१५   

मकै पोिी बेच्न े ६   

दकराना पसि २०   

माछा मासु तरकारी लबक्री गन ेपसि २०   

५ परम्परागत 

लसपसूँग 

सम्बलन्धत 

व्यवसाय 

माटोको भाडा बेच्न ेपसि ठूिा १५   

माटोको भाडा बेच्ने पसि सानो १०   

कुचो कलनया नाूँङिो बेच्न े १०   

जडीबुटी लबक्री गन े १५   



कपाि काट्न े १५   

लस.नं. लवषय लववरण 
 करका 

दर रु. 
कैदफयत 

१ पशुपंलि 

लबक्रीसूँग 

सम्बलन्धत 

लजउूँदो खलस बोका राूँगा संुगुरी बेच्नेिाई 

प्रलतगोटा 
१०० 

एउटा मात्र हाूँस परेवा कुखुरा 

बेच्नेिाई कर निाग्न े

हाूँस परेवा कुखुरा बेच्नेिाई १०   

२ अन्य 

व्यवसायसूँग 

सम्बलन्धत कर 

चुरा धागो रटका सृगार मलनहारीसूँग 

सम्वलन्धत 
१५   

मुरिी बाूँसुरी गुिेिी थैिी आदद तथा जुम्रा 

उडुस माने औषधी बेच्न े
५   

खेि तमासा देखाउन ेिाई २५   

प्रचार प्रसार गरी व्यवसाय गन े २०   

बाूँस प्रलत वयि गाडा ३०   

बाूँस प्रलत ट्रक २००   

खरटयामा सामान राखी बेच्ने ५   

फिामको औजार तथा सामान बेच्ने १०   

लचया प्रलत दोकान १०   

भाूँडाकुडा पसि १५   

फोटो फे्रलमङ पसि १०   

ममथ (कुकुर िाईट छाता आदद) १०   

मालथ नपरेको व्यवसायको हकमा नगरपालिकाि ेलनणथय गरी रु १ दलेख ५० सम्म लिन सके्नछ । 

सवारी दताथ तथा वार्थषक सवारी कराः 

लस.नं. लवषय लववरण 
बार्थषक 

कर रु. 
कैदफयत 

    df]6/;fO[sn, :s'6/ ३०० 
नगरपालिका िेत्रमा स्थायी बसोबास 

गन ेनागररकको हकमा मात्र बार्थषक 

सवारी साधन कर लिइन ेछ ।     jfsL ;j} ;jf/L ;fwgsf] xsdf ३००० 

लस.नं. लवषय लववरण 
पटके कर 

रु. 
कैदफयत 

१ अन्य 

व्यवसायसूँग 

सम्वलन्धत कर 

भाडाका बस, ट्रक, िहरी, रोिर, डिर, 

डम्फर, रट्रपर आदद 
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]{% 

. 

लनज बस ट्रक, लमलन बस, िहरी,ग्रेडर, रट्रपर, 

ट्र्याक्टर आदद 
२५ 

भाडाका तथा लनजी लमनी ट्रक २० 

भाडाका तथा लनजी लमनी बस, लजप,भेन, 

ल्याण्ड रोवर आदद 
२० 



लवदेशी नम्वर प्िेट भएका ट्रक, बस, लमन 

बस, िहरी तथा ठूिा सवारी साधन 
१०० 

लवदेशी नम्वर प्िेट भएका लजप, भेन, कार 

तथा साना सवारी साधन 
५० 

 भाडाका अटो ररक्सा, ६ 

भाडाका लनजी टेम्पो, लसटी ररक्सा, कार 

आदद 
५ 

ठेिा, स्कुटर, मोरटसाइकि, ररक्सा ५ 

नोट सरकारी गाडीहरु, दमकि, एम्बुिेन्समा पटके सवारी कर लिइने छैन । 

लवज्ञापन कर ऐनको दफा १४३ सूँग सम्वलन्धत करका दररेट 

लस.नं. लववरण 
सावथजलनक 

स्थिमा कैदफयत 

१ होलडङ बोडथ िोकमागथको उत्तर दलिणमा प्रलत वगथ दफट नपाउने िेकमागथमा राख्न नपाउने 

२ 
होलडङ बोडथ िोकमागथको १०० लमटर उत्तर दलिणमा प्रलत वगथ 

दफट 
५० लनलज स्थानमा रु.३०.०० 

३ फ्यािक्स बोडथ िोकमागथको उत्तर दलिणमा प्रलत वगथ दफट ५० लनलज स्थानमा रु.३०.०० 

४ 
फ्यािक्स बोडथ िोकमागथको १०० लमटर उत्तर दलिणमा प्रलत 

वगथ दफट 
२५ लनलज स्थानमा रु.१५.०० 

५ अन्य बोडथ िोकमागथ उत्तर दलिणमा प्रलतवगथ दफट ३० लनलज स्थानमा रु.१५.०० 

६ लभते्तिेखन िोकमागथको  उत्तर दलिणमा प्रलतवगथ दफट नपाउने लनलज स्थानमा रु.२०.०० 

७ 
लभते्तिेखन िोकमागथको १०० लमटर उत्तर दलिणमा प्रलतवगथ 

दफट 
नपाउने लनलज स्थानमा रु.१०.०० 

अन्य लवषयहरु 

लस.नं. लववरण   

१ व्यानर प्रलत २ हप्ता को रु १५०। मात्र, सडक क्रस गरेर व्यानर राख्न अनुमलत लिनुपन े

२ वलन्टङ व्यानर व्यापाररक प्रलत गोटा रु १५ मात्र (दईु हप्ता मात्र) 

३ गेट राख्न,े न.पा.को स्वीकृलत लिएर मात्र प्रलत हप्ता रु ३००। 

४ न.पा.ि ेस्वीकृलत ददएका र सम्झौता गरेकामा लिन पाईन ेछैन 

५ न.पा.को उल्िेलखत िेत्रमा मात्र लिन पाईन ेछ, अन्य िेत्रमा लिन न.पा.को स्वीकृलत लिई मात्र उठाउन पाईने छ । 

६ प्रचार प्रचार ररक्साबाट प्रलत ददन रु २०० मात्र राजनैलतक दि र सावथजलनक सूचनामा लिन पाइने छैन । 

७ प्रचार प्रचार गालडबाट प्रलत ददन रु २०० मात्र राजनैलतक दि र सावथजलनक सूचनामा लिन पाइन ेछैन । 

८ लवदु्यतपोिमा पेलन्टङ गनेिाई प्रलतवगथलमटर प्रलतपोि रु १५० मात्र प्रलत मलहना 

९ िोकमागथ िेत्रको दाूँयावाूँया वाि पेलन्टङ घर, टहरा, व्यापाररक िेत्र, सावथजलनक स्थिमा राख्न स्वीकृती ददइन ेछैन 

१० अन्य साना दकलसमका प्रचार वोडथहरु ४ वगथदफट सम्मका प्रलतमलहना रु ५० मात्र 



११ लवयर, मदीरा, चुरोट तथा सुर्थतजन्य पदाथथको लवज्ञापनिाई लनजी तथा सावथजलनक स्थिमा राख्न स्वीकृलत ददइन ेछैन 

१२ राजनैलतक, धार्थमक र सामालजक व्यानर ३ हप्ता सम्म लनाःशुल्क राख्न ददन े। 

१३ 
जनसमुदाय भेिा हुन ेस्थान जस्त ैलजल्िा प्रशासन कायाथिय, भन्सार, अदाित, लज.स.स./न.पा. राजश्व कायाथिय 

अगाडी नपाि ेतोके आकार प्रकारका होलडङ वोडथ राख्न ुपन ेछ । 

 


