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�भमाद नगरपा�लकाको अथ� स�ब�धी ��तावलाई काया��वयन गन� बनेको आ�थ�क ऐन, २०७५ 

�मािणकरण �म�तः २०७५।०३।२७ 

��तावनाः  

        �भमाद नगरपा�लकाले आ�थ�क वष� 207५/07६ देिख अथ� स�ब�धी ��तावलाई काया��वयन 

गन�को �न�म� �थानीय कर तथा श�ुक संकलन गन�, छुट �दने तथा आय संकलनको �शास�नक �यव�था 

गन� वा�छनीय भएकोले,  

नेपालको सं�वधानको धारा २३० बमोिजम �भमाद नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संि�� नाम र �ार�भः (1) यस ऐनको नाम “आ�थ�क ऐन, 207५” रहेको छ । 

  (2) यो ऐन 207५ साल �ावण 1 गतेदेिख �भमाद नगरपा�लका ��ेमा लागू हनेुछ ।

 

२. स�प�त करः नगरपा�लकाका �े��भ� अनसूुिच (1) बमोिजम ए�ककृत स�पि� कर/घरज�गा कर 

लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ । 

३. भ�ूम कर (मालपोत): नगरपा�लका �े��भ� अनसूुिच (2) बमोिजम भ�ूम कर (मालपोत) लगाइने र 

असूल उपर ग�रनेछ ।  

४. घर वहाल करः  नगरपा�लका �े��भ� कुनै �यि� वा सं�थाले भवन, घर, पसल, �यारेज, गोदाम, 

टहरा, छ�पर, ज�गा वा पोखर� पूरै आिंशक तवरले वहालमा �दएकोमा अनसूुिच (3) बमोिजम घर 

ज�गा वहाल कर लगाइने र असूल ग�रनेछ ।  

५. �यवसाय करः नगरपा�लका �े��भ� �यापार, �यवसाय वा सेवामा पूजँीगत लगानी र आ�थ�क 

कारोवारका आधारमा अनसूुिच (4) बमोिजम �यवसाय कर लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ । 

६. ज�डबटु�, कवाडी र जीवज�त ुकरः नगरपा�लका ��े�भ� कुनै �यि� वा सं�थाले ऊन, खोटो, ज�डबटु�, 

वनकस, कवाडी माल र �च�लत कानूनले �नषेध ग�रएको जीवज�त ुवाहेकका अ�य मतृ वा मा�रएका 

जीवज�तकुो हाड, �सङ, �वाँख, छाला ज�ता ब�तकुो �यवसा�यक कारोवार गरेवापत अनसूुिच (5) 

बमोिजमको कर लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ । 

७. सवार� साधन करः नगरपा�लका �े��भ� दता� भएका सवार� साधनमा अनसूुिच (6) बमोिजम सवार� 

साधन कर लगाइने र असलु उपर ग�रनेछ ।तर, �देश काननु �वीकृत भई सो काननुमा अ�यथा 

�यव�था भएको अव�थामा सो�ह बमोिजम हनेुछ । 
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८. �व�ापन करः नगरपा�लका �े��भ� हनेु �व�ापनमा अनसूुिच (7) बमोिजम �व�ापन कर लगाइने र 

असूल उपर ग�रनेछ ।।तर, �देश काननु �वीकृत भई सो काननुमा अ�यथा �यव�था भएको अव�थामा 

सो�ह बमोिजम हनेुछ । 

 

९. मनोर�जन करः नगरपा�लका �े��भ� हनेु मनोर�जन �यवसाय सेवामा अनसूुिच (8) बमोिजम �यवसाय 

कर लगाइने र असलु उपर ग�रनेछ ।तर, �देश काननु �वीकृत भई सो काननुमा अ�यथा �यव�था 

भएको अव�थामा सो�ह बमोिजम हनेुछ । 

१०. बहाल �बटौर� श�ुकः नगरपा�लका �े��भ� आफुले �नमा�ण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनसूुिच (9) मा 

उ�लेख भए अनसुार हाट बजार वा पसलमा सोह� अनसूुिचमा भएको �य�था अनसुार बहाल �बटौर� 

श�ुक लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ । 

११. पा�क� ङ श�ुकः नगरपा�लका �े��भ� कुनै सवार� साधनलाई पा�क� ङ स�ुवधा उपल�ध गराए वापत 

अनसूुिच (10) बमोिजम पा�क� ङ श�ुक लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ। 

१२. �े�क�, कोयो�कड, �यानोइ�, ब�जी जि�प�, िजप�लायर र � या�ट�� श�ुकः  नगरपा�लकाले आ�नो 

�े��भ� �े�क�, कायो�कड, �यानोइ�, ब�जी जि�प�, िजप�लायर र � या�ट��सेवा वा �यवसाय संचालन 

गरेवारत अनसूुिच (11) बमोिजमको श�ुक लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ । 

१३. सेवा श�ुक, द�तरुः नगरपा�लकाले �नमा�ण, संचालन वा �यव�थापन गरेका अनूसूिच 12 मा उि�लिखत 

�थानीय पूवा�धार र उपल�ध गराइएको सेवामा सेवा�ाह�बाट सोह� अनसूुिचमा �यव�था भए अनसुार 

श�ुक लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ । 

१४. पय�टनश�ुकः नगरपा�लकाले आ�नो �े��भ� �वेश गन� पय�टकह�वाट अनसूुची १३ मा उि�लिखत 

दरमा पय�टन श�ुक लगाईने र असलु उपर ग�रनेछ ।तर, �देश काननु �वीकृत भई सो काननुमा 

अ�यथा �यव�था भएको अव�थामा सो�ह बमोिजम हनेुछ । 

१५. कर छुटः यस ऐन बमोिजम कर �तन� दा�य�व भएका �यि� वा सं�थाह�लाई कुनै प�न �क�समको कर 

छुट �दईने छैन ।  

१६. कर तथा श�ुक संकलन स�बि�ध काय��व�धः यो ऐनमा भएको �यव�था अनसुार कर तथा श�ुक 

संकलन स�बि�ध काय��व�ध नगरपा�लकाले तोके अनसुार हनेु छ ।
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अनसुचुी १ 

एिककृत स�पि� कर 

िस.नं. कर सिूच  िववरण एकाई दर कैिफयत 

१   १।०० देिख १०००००।०० स�म   २५   

२   १००००१।०० देिख २०००००।००स�म   ५०   

३   २००००१।०० देिख ३०००००।०० स�म   ७५   

४ 

 

३००००१।०० देिख ४०००००।०० स�म 
 १००  

५ 

 

४००००१।०० देिख ६०००००।०० स�म 
 १२५  

६ 

 

६००००१।०० देिख ८०००००।०० स�म 
 १५०  

७ 

 

८००००१।०० देिख १००००००।०० स�म 
 २००  

८ 

 

१०००००१।०० देिख १२०००००।०० स�म 
 २५०  

९   १२००००१।०० देिख १४०००००।०० स�म   ३००   

१०   १४००००१।००देिख १७०००००।००स�म   ३५०   

११ 

 

१७००००१।०० देिख २००००००।०० स�म 
 ४००  

१२   २०००००१।००देिख २२०००००।००स�म   ५००   

१३ 

 

२२००००१।०० देिख २४०००००।०० स�म 
 ५५०  

१४ 

 

२४००००१।०० देिख २६०००००।०० स�म 
 ६५०  

१५ 

 

२६००००१।०० देिख २८०००००।०० स�म 
 ७५०  

१६   २८००००१।०० देिख ३००००००।००स�म   १०००   

१७   ३०००००१।०० देिख ३४०००००।०० स�म   १२००   

१८ 

 

३४००००१।०० देिख ३८०००००।०० स�म 
 १५००  

१९   ३८००००१।०० देिख ४२०००००।०० स�म   २०००   

२०   ४२००००१।०० देिख ४६०००००।०० स�म   २५००   

२१ 

 

४६००००१।०० देिख ५००००००।०० स�म 
 ३०००  

२२   ५०००००१।०० देिख ६००००००।०० स�म   ४०००   

२३   ६०००००१।०० देिख ७५०००००।०० स�म   ५५००   

२४   ७५००००१।०० देिख ९००००००।०० स�म   ७५००   

२५   ९०००००१।०० देिख १०००००००।०० स�म   १००००   

२६   १००००००१।०० देिख १५००००००।०० स�म   १५०००   

२७   १५०००००१।०० देिख २०००००००।०० स�म   २००००   

२८   २००००००१।०० देिख ३०००००००।०० स�म   २५०००   

२९   ३००००००१।०० देिख ४०००००००।०० स�म   ३५०००   

३०   ४००००००१।०० देिख  ५०००००००।०० स�म   ६००००   

३१   ५००००००१।०० देिख मािथ �ित हजारमा    � २   

३२ स�पि� कर ितरेको रिसद आव�यक परेमा �. १० ितरी �ितिलपी �ा� गन�  सिकने     
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अनसुचुी २ 

भूिमकर (मालपोत) 

िस.नं. कर सिूच  िववरण एकाई दर कैिफयत 

१ 
आ.व.२०७४।०७५ देिख एिककृत स�पित कर लागू ह�ने ह�दँा िवगत आ.व.का वाँक� व�यौता मालपोत सािवककै दरमा असलु 
गन�   
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अनसुचुी ३ 

घर बहाल कर 

िस.नं. कर सिूच  िववरण एकाई दर कैिफयत 

१ घर बहाल कर 
संघ सं�था सरकारी काया�लय गोदाम भाडामा िदने   दश �ितशत   

अ�य �योजनका लािग   दश �ितशत   
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अनसुचुी ४ 

�यवसाय कर 

िस.नं. कर सिूच  िववरण एकाई दर कैिफयत 

  �यवसायको िववरण 
करको �ेणी    

    क ख ग   

१ 

होटल, लज एवं साधारण होटल         

१० बेड भ�दा मािथ २०००       

६ देिख १० बेड स�म १५००       

६ बेड स�म १०००       

२ 
रे��रे�ट (मःम, तास, सेकुवा 
आिद)  ७००       

३ िमठाई पसल ५००       

४ कपडा पसल (थोक एवं ख�ुा) १५००       

५ फे�सी पसल १५००       

६ 
िविवध �ृंगार पसल 
(थोक/ख�ुा) १०००       

७ क�मेिटक ५००       

८ ऊनी धागो पसल ५००       

९ ज�ुा च�पल पसल १०००       

१० िनमा�ण सामा�ी ३०००       

११ खा�ा�न, िकराना (थोक/ख�ुा) ३००० ५०० 
 

  

१२ 
भाडा र िग�ट पसल 
(थोक/ख�ुा) २०००       

१३ प�ुतक तथा पि�का पसल १५००       

१४ छापाखाना १५००       

१५ आट�/�ले�स ि��ट १०००       

१६ फोटो �टुिडयो १०००       

१७ इ�टरनेट इ��ानेट 

४००० 
चाल ुपूँजी ५ लाख 
स�म     

६००० 
चाल ुपूँजी १० लाख 
स�म     

८००० 
चाल ुपूँजी १०लाख 
भ�दा मािथ     

१८ केवल नेटवक�  ६०००       

१९ एफ.एम संचालन ६५००       

२० िट.भी.,ि�ज, घडी, रेिडयो २०००       
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िब��  

िट.भी., घडी, रेिडयो िब�� 
मम�त ७००       

२१ पंखा तथा �टोभ मम�त ५००       

२२ साइकल िब�� तथा मम�त १०००       

२३ 
मोटरसाइकल, मोटर पाट्�स/ 
वक� सप २०००       

२४ मोटरसाइकल, सो�म ४०००       

२५ गाडी सो�म ६०००       

२६ �ाईिभङ इि���यटू २०००       

२७ टायर िव��, मम�त १०००       

२८ ि�ल उ�ोग २०००       

२९ टे�ट हाउस १०००       

३० लाउ��ी पसल ५००       

३१ मादल पसल ४००       

३२ गोवर �याँस १०००       

३३ पाउरोटी भ�डार ५००       

३४ चलिच� मि�दर १०००       

३५ 

िव�ीय सं�था/सहकारी सं�था       
 क र ख वग�को लािग १००००       

ग र घ वग�को लािग  ७०००       

वचत तथा ऋण सहकारीको 
लािग  ५०००       

कृिष,मिहला सहकारीको लािग  २०००       

३६ कलर �याव १५००       

३७ औषधी पसल मा� ३०००       

३८ 

िनजी अ�पताल ४०००     
िभमाद बजार 
बािहरको हकमा 
१००० ला�नेछ 

पश ुऔषधी पसल १५००       

बीज भ�डार १०००       

रंगरोगन तथा इलेि��क थोक 
िव�� ३०००       

फिन�चर उ�ोग ४०००       

३९ फिन�चर पसल २०००       

४० िमल १०००       

४१ सनुचाँदी �ा.िल ५०००       

४२ सनुचाँदी पसल ३०००       
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४३ आइसि�म उ�ोग तथा पसल १००० ५००     

४४ कपडा िसलाई 

१००० ७५०   

सिट�ङ सुिटङका 
लािग क �ेणी र 
अ�य ख 

४५ हयेर किटङ्ग  
१००० ५००   

दईु कुची भ�दा 
वढीको क �ेणी 

४६ ल फम� ७००       

४७ 

बोिड�ङ्ग �कुल आधारभतु 
िव�ालय ३०००       

बोिड�ङ्ग �कुल   मािव ४०००       

िनजी �या�पस ५०००       

४८ 
िनमा�ण �यवसायी घ ५०००       

श�ु दता� १००००       

  ज�रवाना ५०००       

४९ आयल प�प ३०००       

५० 
कुरीयर, �या�स, क��यटुर र 
टेिलफोन १०००       

५१ उ�ोग ५००० ३००० २०००   

५२ सिपङ्ग से�टर ५०००       

५३ तरकारी/फलफूल पसल ५००       

५४ च�मा पसल १०००       

५५ दाँत बनाउने पसल २०००       

५६ मास ुपसल १००० ५००     

५७ 
नस�री र फलफुलका िव�वा 
िव�� िवतरण ५००       

५८ माटोको भाडा बनाउने ५००       

५९ टेि�नकल इि��ट�यटू २०००       

६० 

क�स�टे�सी फम� 
(इि�जिनयर,ओभरिसयर) 
सं�थागत ५०००       

इि�जिनयर दता� २०००       

ओभरिसयर दता� १५००       

६१ �योितष ५००       

६२ अिडटर फम� (क,ख,ग,घ) २०००       

६३ 
िसलाई, बुनाई, पेि�टङ्ग, 
किटङ्ग �िश�ण ५००       

६४ 
िचिक�सक िवशेष� (�वा. 
सहायक, किवराज) ७०० १५००     
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६५ �याब २०००       

६६ �नकुर/पलुवोड� (�ित वोड� ) ५००       

६७ िभिडयो गेम (�ित ि�कम ) २००       

६८ इ�ा भ�ा (�ित �वाल)  १००       

६९ रेिमटे�स सेवा १०००       

७० किटङ्ग ढंुगा ५०००   
 

  

७१ �सर उ�ोग १००००   
 

  

७२ �लक उ�ोग ३०००       

  
मािथ विग�करणमा समावेश नभएका सेवा �यवसायको कारोबार वा �तर हरेी वािष�क �. ५००। देिख १००००। स�म 
नगरकाय�पािलकाले िनण�य गरेबमोिजम ह�नेछ ।    
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अनसुचुी ५ 

जिडबुटी कवाडी र जीवज�तु कर 

िस.नं. कर सिूच  िववरण एकाई दर कैिफयत 

१ कवाडी सामानको थोक िब�ेता 
    

५००० 
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अनसुचुी ६ 

सवारी साधन कर 

िस.नं. कर सिूच  िववरण एकाई दर कैिफयत 

१ वािष�क सवारी कर 

बस, �क, लहरी   ७५०   

िमनी बस,िमनी �क , माइ�ो   ५००   

भाडाको कार िजप   ३००   

िनजी कार, �यान, िजप, िपकअप   ३००   

�या�टर    ५००   

�कुटर,मोपेड,मोटरसाइकल   १००   

ठेला, �र�सा   ०   

पावर टेलर   ३००   

लोडर, डोजर, ए�साभेटर (�याकुम)   २०००   

�याकहोल लोडर   १०००   
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अनसुचुी ७ 

िव�ापन कर 

िस.नं. कर सिूच  िववरण एकाई दर कैिफयत 

१ िव�ापन दर 

साईनबोड�, �लोबोड�, होिडङबोड�, �टल आिदमा  
२५ वग�फूट स�म   ४००   

साईनबोड�, �लोबोड�, होिडङबोड�, �टल आिदमा  
२५ वग�फूट भ�दा मािथ   ७००   

तुल �यानर (�ित �यानर) 
१ ह�ाको लािग  ५०   

१ ह�ा भ�दा बढी १००   
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अनसुचुी ८ 

मनोर�जन कर 

िस.नं. कर सिूच  िववरण एकाई दर कैिफयत 

१ मनोर�जन कर जाद ुसक� स र खेलतमासा �ित िदन ५००   
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अनसुचुी ९ 

बहाल िवटौरी शु�क 

िस.नं. कर सिूच  िववरण एकाई दर कैिफयत 

  पटके �यवसाय कर 
        

  
बहाल िवटौरी वा �यवसाय करको सचूीमा परेका करदाताबाहके नगरपािलका �े�िभ� वा बािहरबाट सवारी साधन वा मािनस आफैले पोका वा 
झोलामा सामान राखी न.पा. �े�िभ� घमुाएर िब�� गन� वा न.पा. �े�िभ� रहकेो नदीमा पय�टक�य ��ीकोणले ¿ ¥याि�टङ्ग गन�ह�का लािग िन�न 
अनसुार कर िलने 

१ 
फे�सी/ख�ुा सामान गाडी�ारा 
घमुाएर बे�नेह�का लािग �ित 
पटक     ५०   

२ 
खा�ा�न सामान गाडी�ारा 
घमुाएर बे�नेह�का लािग �ित 
पटक     ५०   

३ 
आल/ुतरकारी गाडी�ारा घमुाएर 
बे�नेह�का लािग �ित पटक     २०   

४ 
पोका/झोलामा सामान राखी 
मोटर साइकल/ मािनस आफैले 
बे�ने �ित पटक     २०   

५ रांगा भैसी बंगुर �ित गोटा     ५०   

६ खसी बोका �ित गोटा     ५   

७ हाँस कुखरुा र अ�य पं�ी  
�ित गाडी   ५०   

�ित मोटरसाईकल र साईकल   २५   

८ चना चटपट पानी परुी �ित िदन    २०   

  नोटः डोका डाला मा तरकारी तथा फलफुल राखी बजारमा घमुाएर बे�ने िकसानह�को हकमा पटके �यवसाय कर िलईने छैन . 
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अनसुचुी १० 

पािक� ङ शु�क 

िस.नं. कर सिूच  िववरण एकाई दर कैिफयत 

१ सवारी पािक� ङ श�ुक 

ठूला सवारी साधन   ६०   

बस, िमिनबस, ट्क, ट्या�टर 
  ५०   

साना सवारी साधन   २५   

�कुटर,मोपेड,मोटरसाइकल   ५   
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अनसुचुी ११ 

�ेिकङ्ग, कायोिकङ,�यानोइङ्ग,ब�जी जि�पङ्ग, िजप �लायर र ¥याि�टङ्ग शु�क 

िस.नं. कर सिूच  िववरण एकाई दर कैिफयत 

१ 
नदीमा ¥याि�टङ्ग गन� 
पय�टकह�लाई �ित �यि� �ित 
पटक     २०   
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अनसुचुी १२ 

सेवा शु�क द�तुर 

िस.नं. कर सिूच  िववरण एकाई दर कैिफयत 

क िसफा�रस/�मािणत 
        

१ घर ज�गा नामसारी िसफा�रस      ५००   

२ मोही लगत क�ा िसफा�रस     ५००   

३ घर कायम िसफा�रस 
प�क� घर  

एक तलास�म ५००   

दईु तलास�म १०००   

दईु तला भ�दा मािथ १५००   

क�ची घर   ३००   

४ सज�िमन मचु�ुका     ३००   

५ छा�विृ� िसफा�रस 
िवप�न िव�ाथ� छा�विृ� िसफा�रस   २००   

अ�य    ५००   

६ अपाङ्ग िसफा�रस     २००   

७ अ�थाई बसोबास िसफा�रस     १०००   

८ �थाई बसोबास िसफा�रस     ५००   

९ नाग�रकता  िसफा�रस 
नाग�रकता   २००   

नाग�रकता �ितिलिप   २००   

१० अंिगकृत नाग�रकता िसफा�रस     १०००   

११ 
आिथ�क अव�था बिलयो वा 
स�प�नता �मािणत     १५००   

१२ 
आिथ�क अव�था कमजोर वा 
िवप�नता �मािणत     ५००   

१३ िव�तु जडान िसफा�रस 
लालपजूा� भएको हकमा 

सामा�य ५००   

ि�फेज १५००   

लालपजूा� नभएको हकमा   १०००   

१४ धारा जडान िसफा�रस 
लालपजूा� भएको हकमा   ५००   

लालपजूा� नभएको हकमा   १०००   

१५ िजिवत रहकेो िसफा�रस     ५००   

१६ 
दवुै नाम गरेको �यि� एकै हो 
भ�ने िसफा�रस / फरक ज�म 
िमित संशोधन िसफा�रस     ५००   

१७ ज�गा म�ूयांकन �. ५ लाखस�म   ५००   
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िसफा�रस/हैिसयत �मािणत �. १० लाखस�म   १५००   

�. २० लाखस�म   २०००   

�. ३० लाखस�म   २५००   

�. ४० लाखस�म   ३०००   

�. ५० लाखस�म   ४०००   

�. ५० लाखभ�दा बढी १ करोडस�म   ६०००   

�. १ करोड मािथ   १००००   

अंशव�डा र दानबकसमा         

नगरपािलकाले त�काल िधतो म�ुयाकंन गरेको िसफा�रसको पनुः नवीकरण गनु�पदा� जनु �योजनका लािग ग�रएको हो सोका लािग ला�ने द�तुरको १० 
�ितशत राज� िलईनेछ । 

१८ �यवसाय ब�द िसफा�रस     ५००   

१९ 
�यवसाय संचालन नभएको 
िसफा�रस     ५००   

२० 
�यापार �यवसाय नभएको 
िसफा�रस     ५००   

२१ कोट� िफ िमनाहा िसफा�रस     १००   

२२ नाबालक प�रचयप� िसफा�रस     २००   

२३ चौपाया स�ब�धी िसफा�रस     १०००   

२४ 
उ�ोग / �यवसाय दता� 
िसफा�रस 

घरेल ु   १०००   

साना   १५०० पजूीको आधारमा 

मझौला   २५००   

ठूला   ३५००   

२५ उ�ोग ठाँउसारी िसफा�रस     १०००   

२६ िव�ालय ठाँउसारी िसफा�रस     १०००   

२७ आ�त�रक बसाईसराई िसफा�रस     ३००   

२८ 

िव�ालय संचालन �वीकृत 

िसफा�रस/ अनमुती (सं�थागत) 

आधारभतु   २०००   

मा�यिमक   ४०००   

�या�पस   ६०००   

िव�ालय क�ा विृ� िसफा�रस/ 
अनमुती (सं�थागत) 

आधारभतु   ५००   

मा�यिमक   १०००   

�या�पस   १५००   

२९ �यि�गत िववरण िसफा�रस     ५००   

३० ज�गा दता� िसफा�रस १ रोपनी स�म 

वडान नं. ६र वडा नं. 
७,५र ८को यातायात 
सेवा पगेुको समथर 
भभुाग  २५०० 

मोटरबाटोको 
१००मी. दायाँ 

बायाँ 
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१ रोपनी भ�दा मािथ �ित रोपनी थप  

वडान नं. ६र वडा नं. 
७,५र ८को यातायात 
सेवा पगेुको समथर 
भभुाग  ५०० 

१ रोपनी स�म 
मािथ उ�लेिखत 
वडाको �े� बाहके 
अ�य �े� १५००   

१ रोपनी भ�दा मािथ �ित रोपनी थप  

मािथ उ�लेिखत 
वडाको �े� बाहके 
अ�य �े� ३००   

५ रोपनी स�म अ�य वडाका �े� ८००   

५ रोपनी भ�दा मािथ �ित रोपनी थप  अ�य वडाका �े� २००   

३१ संर�क िसफा�रस  �यि�गत   ५००   

३२ संर�क िसफा�रस  सं�थागत   १०००   

३३ 
नेपाल सरकारको नाममा बाटो 
कायम िसफा�रस     ३००   

  
नेपाल सरकारको नाममा बाटो 

कायम िसफा�रस (�लिटङ)     १०००   

३४ िजिवतसँगको नाता �मािणत     ५००   

३५ मतृकसँगको नाता �मािणत     ५००   

३६ 
कोठा खो�न काय�/ रोहबरमा 
ब�ने काय�     ५००   

३७ 
िनःश�ुक वा सःश�ुक �वा��य 
उपचार िसफा�रस     २००   

३८ 
अ�य काया�लयको माग अनसुार 
िववरण खलुाई पठाउने काय�     ५००   

३९ सं�था स�ब�धी िसफा�रस 
दता� स�ब�धी िसफा�रस   १०००   

नवीकरण स�ब�धी िसफा�रस   १०००   

४० घर बाटो �मािणत(�ित िक�ा ) 

सहायक राजमाग� प�क�   १५००   

सहायक राजमाग� क�ची सडक   १०००   

शाखा प�क� सडक   १०००   

शाखा क�ची सडक   ५००   

बाटो नभएको    ३००   

४१ चार िक�ला �मािणत 
वडा नं. ३ को जलौदी �े�,वडा नं. ५को समथर 
�े�,वडा नं. ६ , वडा नं. ७ को िस�नेरी वडा नं. 
६ को िसमाना �े�, वडा नं. ८ को िस�ले स�म   ५००   

 मािथ उ�लेिखत बाहके सबै �े�    ४००   
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४२ ज�मिमित �मािणत     ५००   

४३ िववाह �मािणत     ५००   

४४ घर पाताल �मािणत     ५००   

४५ कागज/म�जरुीनामा �मािणत     ५००   

४६ हकवाला वा हकदार �मािणत     ७००   

४७ अिववािहत �मािणत     ७००   

४८ 
ज�गा रेखांकनको काय�/ सो 
काय�मा रोहबर     १०००   

४९ 
ज�गा धनीपजूा� हराएको 
िसफा�रस     ५००   

५० पजुा�मा घरकायम गन� िसफा�रस     ५००   

५१ अं�ेजी िसफा�रस तथा �मािणत     ७००   

५२ िमलाप� कागज/ उजरुी दता�     ५००   

५३ ज�म दता� ज�मदता�   ५० 
प�ितस िदनिभ� 
गरेमा िनःश�ुक 

�ितिलिप   ५०   

५४ म�ृय ूदता� म�ृयदूता�    ५० 
प�ितस िदनिभ� 
गरेमा िनःश�ुक 

�ितिलिप   ५०   

५५ बसाइ�स।रइ� दता� दता�   ५० 
प�ितस िदनिभ� 
गरेमा िनःश�ुक 

�ितिलिप   ५०   

५६ स�ब�ध िव�छेद दता� दता�   ५० 
प�ितस िदनिभ� 
गरेमा िनःश�ुक 

�ितिलिप       

५७ 

िववाह दता� 

िववाह दता�   ५० 
प�ितस िदनिभ� 
गरेमा िनःश�ुक 

�ितिलिप   ५०   

५८ 
उ�लेिखत बाहके अ�य �थानीय 
आव�यकता अनसुारका 
िसफा�रस/�मािणतह�     ५००   

५९ 
पे�सन काड� वा सो स�ब�धी  
िसफा�रस 

हकवाला संर�ण स�ब�धी िसफा�रस   ५००   

पे�सन पा�रवारीक िववरण िसफा�रस 

नेपाल ३००   

भारत ७००   

अ�य देश १०००   

पे�सनका लािग  अ�य िसफा�रस 

नेपाल २००   

भारत ५००   

अ�य देश ७००   
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६० 
संघ सं�था स�ब�धी द�तुर 
श�ुक 

दता� स�ब�धी द�तुर   १०००   

नवीकरण स�ब�धी द�तुर   १०००   

�मािणत स�ब�धी द�तुर   १०००   

६१ काठ दाउरोको िसफा�रस 

खयर, साल, िससौ, चाप लगायत म�ूयवान 
काठह� �ित �यिूवक िफट १०   

अ�य (कु काठ) 
 �ित ट्या�टर ५००   

�ित �क १५००   

िसफा�रस   १०००   

६२ सनाखतको िसफा�रस     ५००   

६३ अिमन श�ुक     २५००   

६४ टेिलफोन  िसफा�रस     ५००   

६५ 
टेिलफोन टावर  िसफा�रस/ 
अनमुित िसफा�रस     १००००   

६६ �लिटङ्ग सेवा श�ुक  

पाँच रोपनी का लािग �ित रोपनी १०००० 

�लिटङको 
मापद�ड लागू ह�ने  

पाँच रोपनी देिख दश रोपनी स�म �ित रोपनी ७००० 

दश रोपनी देिख मािथ �ित रोपनी ५००० 

ख अ�य िसफा�रस/�मािणत 
        

१ िनवेदन फाराम  

 
�ित पाना १०   

२ अनसुचूी     २०   

३ िनवेदन द�तुर 
सामा�य   १०   

उजरुी   १००   

४ भवन िनमा�ण दरखा�त फाराम     १०००   

५ 
पित प�नी स�ब�ध िव�छेद 
िनवेदन दता� द�तुर     ५००   

६ 
परी�ा स�ब�धी दरखा�त 

फाराम श�ुक 

अिधकृत   १०००   

सहायक �तर   ४००   

सहयोगी �तर   ३००   

७ कोटेशन फाराम श�ुक 
      

आिथ�क �शासन 
िनयमानसुार 

८ टे�डर फाराम श�ुक 

      
आिथ�क �शासन 
िनयमानसुार 

९ िनवेदन न�कल  

 
�ित पाना १०   

१० 
घरपालवुा कुकुर दता� र 
नवीकरण द�तुर     १००   

११ भ�वा ब�दकु नवीकरण द�तुर     १०००   
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१२ 
घर िनमा�ण न�शाको न�कल 
द�तुर   

  
५००   

  नोटः आिथ�क सहायता,दीन दःुखीह�को हकमा नगर�मखु/�मखु �शासिकय अिधकृतको तोक आदेश अनसुार िनःश�ुक सेवा �दान गन� सिक�छ 

१३ 

घर न�शा पास  घरकायम 
/अिभलेिखकरण द�तुर 

        

  

भौितक संरचनाको िववरण 

  

करको दर (�ित व.िफ.)  

न�शापास �े� 

नयाँ  भौितक संरचना अिभलेिखकरण   

क आर.सी.सी. �ेम ���चर 

एक ढलान स�म ५.०० ३.५०   

दईु ढलान स�म ६.०० ५.००   

सोभ�दा मािथ ८.०० ६.००   

ख 

िसमे�टको जोडाइमा इ�ा वा 
ढंुगाको गारो (�यनूतम २३ 
से.मी. मोटाई)आर.सी.सी. 
टायल ज�तापाता छाना   ४.०० २.५०   

ग 
माटोको जोडाईमा इ�ा वा ढंुगाको गारो– क�ची घरको हकमा १ तला स�म एकमु� �. ५०० र दईु तला र सोभ�दा मािथ �. ७५० 

ला�नेछ । 
  

१४ GIS न�सा A4 साईज 
�ित पाना सादा २५   

�ित पाना रंिगन १००   
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अनसुचुी १३ 

पय�टन शु�क 

िस.नं. कर सिूच  िववरण एकाई दर कैिफयत 

१ यस सेवा �यवसायको लािग कारोबार वा �तर हरेी नगरकाय�पािलकाले िनण�य गरेबमोिजम ह�नेछ ।  

  

अनुसचुीमा छुट भएका  

िस.नं. कर सिूच  िववरण एकाई दर कैिफयत 

१ �ाकृितक साधन उपयोग कर 

ढंुगा, िगटी, बालवुा 

�ित घनिमटर 

८१।३६ 

(�याट 

सिहत) 

अनसुचुी १२  मा 
छुट भएको 

किटङ्ग ढंुगा– घरको िभ�ामा टा�न े �या�टर २५० 

  �क ५०० 

छपनी सादा ढंुगा �या�टर १५० 

  �क ३०० 

कालीमाटी र रातो माटो �या�टर १०० 

  �क २०० 

�ाकृितक �ोत िनकासी कर �ित घनिमटर ४५।२० 

२ सरसफाई शु�क फोहरको मा�ा �कृित र �े� हरेी नगरकाय�पािलकाले �यनूतम पचास देिख 
दईु हजारस�म तो�न स�ने  

  

अनसुचुी १२  मा 
छुट भएको 

 

 

 

 

 

 




