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भिमाद नगरपाभिकाको अथय सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ायन्वर्न गनय बनेको आभथयक ऐन, 2079 

प्रस्तावनााः भिमाद नगरपाभिकािे आभथयक वर्य 2079/080 देखि अथय सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ायन्वर्न गनयको भनभमत्त स्थानीर् कर तथा 
श ल्क संकिन गने, छ ट ददने तथा आर् संकिनको प्रशासभनक व्र्वस्था गनय वाञ् छनीर् िएकोिे, 

नेपािको संववधानको धारा 228 को उपधारा (2) बमोखिम भिमाद नगरसिामा र्ो ऐन पेश गररएको छ। 

1. संखिप्त नाम र प्रारम्िाः (1) र्स ऐनको नाम "भिमाद नगरपाभिकाको आभथयक ऐन, 2079" रहेको छ। र्ो ऐन 2079 साि 
श्रावण 1 गतेदेखि भिमाद नगरपाभिका िेत्रमा िाग  ह नेछ। 

2. सम्पखत्त कराः नगरपाभिकाका िेत्रभित्र अन सूची (1) बमोखिम सम्पखत्त कर/घरिग्गा कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

3. िमूी कर (मािपोत) नगरपाभिका िेत्रभित्र अन सूची (2) बमोखिम िमूी कर (मािपोत) िगाइने र अस ि उपर गररनेछ। 

4. घर बहाि कराः नगरपाभिका िेत्रभित्र क नै व्र्खि वा संस्थािे िवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोदाम, टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी 
पूरै वा आंखशक तवरिे बहािमा ददएकोमा अन सूची (3) बमोखिम घर िग्गा बहाि कर िगाइने र अस ि गररनेछ। 

5. व्र्वसार् कराः नगरपाभिका िेत्रभित्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूुँिीगत िगानी र आभथयक कारोबारका आधारमा अन सूची (4) 
बमोखिम व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

6. िभिब टी, कबािी र िीविन्त  कराः नगरपाभिका िेत्रभित्र क नै व्र्खि वा संस्थािे उन, िोटो, िभिब टी, वनकस, कवािी माि र 
प्रचभित कानूनिे भनर्ेध गररएको िीविन्त बाहेकका अन्र् मतृ वा माररएका िीविन्त को हाि, भसङ्ग, प्वाुँि, छािा िस्ता बस्त को 
व्र्वसावर्क कारोबार गरेवापत अन सूची (5) बमोखिमको कर िगाइने र अस ि उपर गररनेछ। 

7. ववज्ञापन कराः नगरपाभिका िेत्रभित्र ह ने ववज्ञापनमा अन सूची (6) बमोखिम ववज्ञापन कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ। तर प्रदेश 
कानून स्वीकृत िई सो कानूनमा अन्र्था व्र्वस्था िएको अवस्थामा सोवह बमोखिम ह नेछ। 

8. मनोरञ् िन कराः नगरपाभिका िेत्रभित्र ह ने मनोरञ् िन व्र्वसार् सेवामा अन सूची (7) बमोखिम व्र्वसार् कर िगाइने र अस ि उपर 
गररनेछ तर प्रदेश कान न स्वीकृत िई सो कानूनमा अन्र्था व्र्वस्था िएको अवस्थामा सोवह बमोखिम ह नेछ। 

9. पटके व्र्वसार् कराः नगरपाभिका िेत्रभित्र घ म्ती व्र्ापार गनेिाई अन सूची  (8) मा उल्िेि िए अन सार कर िगाइने छ। 

10. पावकय ङ श ल्काः नगरपाभिका िेत्रभित्र क नै सवारी साधनिाई पावकय ङ स ववधा उपिब्ध गराए वापत अन सूची (9) बमोखिम पावकय ङ 
श ल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

11. सेवा श ल्क दस्त राः नगरपाभिकािे भनमायण, सञ् चािन वा व्र्वस्थापन गरेका अन सूची (10) मा उल्िेखित स्थाभनर् पूवायधार र 
उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अन सूचीमा व्र्वस्था िए अन सार श ल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

12. साना सवारी साधन कराः नगरपाभिका िेत्रभित्र दताय िएका सवारी साधनमा अन सूची (11) बमोखिम सवारर साधन कर िगाइने 
र अस ि उपर गररनेछ। तर प्रदेश कान न स्वीकृत िई सो कानूनमा अन्र्था व्र्वस्था िएको अवस्थामा सोवह बमोखिम ह नेछ। 

13. पर्यटन श ल्काः नगरपाभिकािे आफ् नो िेत्रभित्र प्रवेश गने पर्यटकहरुबाट अन सूची (12) मा उखल्िखित दरमा पर्यटन श ल्क 
िगाइने र अस ि उपर गररनेछ। तर प्रदेश कान न स्वीकृत िई सो कानूनमा अन्र्था व्र्वस्था िएको अवस्थामा सोवह बमोखिम 
ह नेछ। 

14. कर छ टाः र्स ऐन बमोखिम कर भतने दावर्त्व िएका व्र्खि वा संस्थाहरुिाई क नै पभन वकभसमको कर छ ट ददईने छैन। 

15. कर तथा श ल्क संकिन सम्बन्धी कार्यववभधाः र्ो  ऐनमा िएको व्र्वस्था अन सार कर तथा श ल्क संकिन सम्बन्धी कार्यववभध 
नगरपाभिकािे तोके अन सार ह नेछ। 

 

 
 

 
 

 
 
 



अनूसूची 1 
 

आ.व. 2079/080 को िाभग सम्पखत्त करको दर 

भस.न 
कर सूखच 

वववरण एकाई 
चाि  आवको 
दर रु. 

कैविर्त 

१ सम्पखत्त कर १.०० देखि १०००००.०० सम्म   २५   

२   १००००१.०० देखि २०००००.००सम्म   ५०   

३   २००००१.०० देखि ३०००००.०० सम्म   ७५   

४   ३००००१.०० देखि ४०००००.०० सम्म   १००   

५   ४००००१.०० देखि ६०००००.००सम्म   १२५   

६   ६००००१.०० देखि ८०००००.००सम्म   १५०   

७   ८००००१.०० देखि १००००००.००सम्म   २००   

८   १०००००१.०० देखि १२०००००.०० सम्म   २५०   

९   १२००००१.०० देखि १४०००००.०० सम्म   ३००   

१०   १४००००१.०० देखि १७०००००.०० सम्म   ३५०   

११   १७००००१.०० देखि २००००००.०० सम्म   ४००   

१२   २०००००१.०० देखि २२०००००.०० सम्म   ५००   

१३   २२००००१.०० देखि २४०००००.०० सम्म   ५५०   

१४   २४००००१.०० देखि २६०००००.०० सम्म   ६५०   

१५   २६००००१.०० देखि २८०००००.०० सम्म   ७५०   

१६   २८००००१.०० देखि ३००००००.०० सम्म   १०००   

१७   ३०००००१.०० देखि ३४०००००.०० सम्म   १२००   

१८   ३४००००१.०० देखि ३८०००००.०० सम्म   १५००   

१९   ३८००००१.०० देखि ४२०००००.०० सम्म   २०००   

२०   ४२००००१.०० देखि ४६०००००.०० सम्म   २५००   

२१   ४६००००१.०० देखि ५००००००.०० सम्म   ३०००   

२२   ५०००००१.०० देखि ६००००००.०० सम्म   ४०००   

२३   ६०००००१.०० देखि ७५०००००.०० सम्म   ५५००   

२४   ७५००००१.०० देखि ९००००००.०० सम्म   ७५००   

२५   ९०००००१.०० देखि १००००००.०० सम्म   १००००   

२६   १००००००१.०० देखि १५००००००.०० सम्म   १५०००   

२७   १५०००००१.०० देखि २०००००००.०० सम्म   २००००   

२८   २००००००१.०० देखि ३०००००००.०० सम्म   २५०००   

२९   ३००००००१.०० देखि ४०००००००.०० सम्म   ३५०००   

३०   ४००००००१.०० देखि ५०००००००.०० सम्म   ६००००   

३१   ५००००००१.०० देखि माभथ प्रभत हिारमा   रु.२   

  सम्पखत्त कर भतरेको रभसद आवश्र्क परेमा रु.१०।00 भतरी प्रभतभिपी प्राप्त गनय सवकन े     

आ.व. 2074/075 देखि एवककृत सम्पखत्त कर िाग  िएको ह ुँदा ववगत आ.व. का बाुँकी बक्र्ौता मािपोत साववक कै दरमा 10 प्रभतशत िररवाना 
भिई अस ि उपर गने। 

 



अन स ची-2 

स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, 2074 को दिा 55 को सम्पखत्त कर र दिा 56 को िमूी कर (मािपोत) संशोधन िएकोिे सोही अन सार 
तर्ार गररएको सम्पखत्त कर र िमूी कर (मािपोत) 

क्र.स विा िते्र वववरण 
सम्पखत्त कर (प्रभत 

रोपनी) रु. 
िमूी कर (प्रभत 
रोपनी) रु. 

१ 

  

१ 

व्र्
ापा
रीक

 ि
त्र 

ि म्रीबेसी  (सल्िाबारी चौतारीदेखि तल्िाभिटी िोिा सम्म), दरकाङ्ग 
(गोरुिज्र्ाङ्ग), बिरिज्र्ाङ्ग (थम्सीङ िाुँिाचोक देखि उिसीङ्ग 
चोकसम्म) म ख्र् बिार िेत्र सिककोदार्ा वार्ा घर र सो िे चचेको 
(प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

2 िाि 25 हिार   

ि म्रीबेसी (सल्िाबारी चौतारीदेखि तल्िाभिटी िोिासम्म), दरकाङ्ग 
(गोरुिज्र्ाङ्ग), बिरिज्र्ाङ्ग (थम्सीङ िाुँिाचोक देखि उिसीङ्ग 
चोकसम्म) म ख्र् बिार िेत्र सिकको दार्ा वार्ा को िग्गा र वाुँकी 
रहेको कृवर्मा 

  56 

सोही िेत्रका भित्री सिकको दार्ा वार्ा घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ 
एररर्ा) िग्गा 

१ िाि ७५ हिार   

सोही िेत्रका भित्री सिकको दार्ा वार्ाको िग्गा र वाुँकी रहेको 
कृवर्मा 

  43 

२ 

आ
वाभ
सर्

 ि
त्र 

वकह ुँ मागय र भिमकािी सिक दाुँर्ा बाुँर्ा घर र सो िे चचेको  (प्िेन्थ 
एररर्ा) िग्गा 

२ िाि   

वकह ुँ मागय र भिमकािी सिक दाुँर्ा बाुँर्ाको िग्गा र वाुँकी रहेको 
कृवर्मा 

  50 

अन्र् कच्ची सिकको दाुँर्ा बाुँर्ा घरर सो िे चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) 
िग्गा 

१ िाि ७५ हिार   

  अन्र् कच्ची सिकको दाुँर्ा बाुँर्ाको िग्गा र वाुँकी रहेको कृवर्मा   43 

३ 

कृ
वर् 

ित्र
 

िाुँट िेतको िग्गा : 

  15 
अब्बि 

दोर्म 

भसम 

चाहार 

अन्र् िेत/पािोको िग्गा: 

  10 
अब्बि 

दोर्म 

भसम 

चाहार 

१ 

  
२ 

व्र्
ापा
रीक

 ि
त्र 

टेके्र र िौपानीका बिार िेत्रका म ख्र् सिक दाुँर्ा वार्ा घर र सो 
िे चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

२ िाि २५ हिार   

टेके्र र िौपानीका बिार िेत्रका म ख्र् सिक दाुँर्ा वार्ाका िग्गा र 
वाुँकी रहेको कृवर्मा 

  55 

सोही िेत्रका भित्री सिकको दार्ा वार्ा घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ 
एररर्ा) िग्गा 

१ िाि ५० हिार   



सोही िेत्रका भित्री सिकको दार्ा वार्ाको िग्गा र वाुँकी रहेको 
कृवर्मा 

  37 

२ 
आ
वाभ
सर्

 ि
त्र 

भिमकािी र भमदी सिकको दाुँर्ा बाुँर्ा घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ 
एररर्ा) िग्गा 

२ िाि   

भिमकािी र भमदी सिकको दाुँर्ा बाुँर्ा मोहिाको िग्गा र वाुँकी 
रहेको कृवर्मा 

  50 

अन्र् कच्ची सिकको दाुँर्ा बाुँर्ा वार्ा घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ 
एररर्ा) िग्गा 

१ िाि   

  
अन्र् कच्ची सिकको दाुँर्ा बाुँर्ा मोहिाको िग्गा र वाुँकी रहेको 
कृवर्मा 

  25 

३ 

कृ
वर् 

ित्र
 

िाुँट िेतका िग्गा: 

  15 
अब्बि 

दोर्म 

भसम 

चाहार 

अन्र् िेत/पािोको िग्गा: 

  10 
अब्बि 

दोर्म 

भसम 

चाहार 

१ 

३ 

व्र्
ापा
रीक

 ि
त्र 

िोकताखन्त्रक सिक ििौदी बिार िेत्रको दार्ाुँ वार्ा घर र सो िे 
चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

५ िाि   

िोकताखन्त्रक सिक ििौदी बिार िेत्रको दार्ाुँ वार्ाको िग्गा र 
वाुँकी रहेको कृवर्मा 

  125 

िनवहत सिक बिार िेत्रको दार्ाुँ वार्ाुँ घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ 
एररर्ा) िग्गा 

२ िाि ५० हिार   

  
िनवहत सिक बिार िेत्रको दार्ाुँ वार्ाुँको िग्गा र वाुँकी रहेको 
कृवर्मा 

  62 

२ 

आ
वाभ
सर्

 ि
त्र 

िोकताखन्त्रक सिकको दार्ा वार्ा घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ 
एररर्ा) िग्गा 

२ िाि   

िोकताखन्त्रक सिकको दार्ा वार्ा मोहिाको िग्गा र वाुँकी रहेको 
कृवर्मा 

  50 

कृवर् सिकको दार्ा वार्ा घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा २ िाि   

कृवर् सिकको दार्ा वार्ा मोहिाको िग्गा र वाुँकी रहेको कृवर्मा   50 
अन्र् सिकको दार्ा वार्ा घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा १ िाि ७५ हिार   

  अन्र् सिकको दार्ा वार्ा मोहिाको िग्गा र वाुँकी रहेको कृवर्मा   43 

३ 

कृ
वर्ि

त्र 

िाुँट िेतको िग्गा : 

  15 
अब्बि 

दोर्म 

भसम 

चाहार 



अन्र् िेतको िग्गा: 

  10 
अब्बि 

दोर्म 

भसम 

चाहार 

१ 

  

४ 

व्र्
ापा
रीक

 ि
त्र त रत रे,  धवादी,  बेििञ्ज्र्ाङ्ग बिार िेत्र सिकको दार्ाुँ वार्ाुँ घर र सो 

िे चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 
२ िाि ५० हिार   

त रत रे, धवादी, बेििञ्ज्र्ाङ्ग बिार िते्र सिकको दार्ाुँ वार्ाुँको िग्गा र 
वाुँकी रहेको कृवर्मा 

  62 

२ 

आ
वाभ
सर्

 ि
त्र 

भिमाद देखि वोमा (भिमगोिा) सिक दार्ाुँ वार्ाुँ घर र सो िे चचेको 
(प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

२ िाि   

भिमाद देखि वोमा (भिमगोिा) सिक दार्ाुँ वार्ाुँ मोहिाको िग्गा र 
वाुँकी रहेको कृवर्मा 

  50 

माझकोट सिकको (भसहािे देखि िौपानी) दार्ाुँ वार्ाुँ घर र सो िे 
चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

२ िाि   

माझकोट सिकको (भसहािे देखि िौपानी) दार्ाुँ वार्ाुँ मोहिाको 
िग्गा र वाुँकी रहेको कृवर्मा 

  50 

अन्र् सिकको दाुँर्ा बाुँर्ा घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा १ िाि ५० हिार   

  अन्र् सिकको दाुँर्ा बाुँर्ा मोहिाको िग्गा र वाुँकी रहेको कृवर्मा   37 

३ कृ
वर् 

िाुँट िेतको िग्गा : 

  15 
अब्बि 

दोर्म 

भसम 

चाहार 

अन्र् िेतको िग्गा: 

  10 
अब्बि 

दोर्म 

भसम 

चाहार 

१ 

  

५ 

व्र्
ापा
रीक

 ि
त्र अठ्ठाईस, साउने, ररभसङ्ग पाटन, भमश्र चोक बिार िेत्र सिकको दार्ाुँ 

बार्ाुँ घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 
१० िाि   

अठ्ठाईस, साउने, ररभसङ्ग पाटन, भमश्र चोक बिार िेत्र सिकको दार्ाुँ 
बार्ाुँको िग्गा र वाुँकी रहेको कृवर्मा 

  250 

२ 

आ
वाभ
सर्

 ि
त्र 

नक्सा नं. ७(झ), २(ग), २(ण)(क), २(च), ३(घ), ३(ग), ३(च), को 
श्रृंगपथ सिक दार्ा वार्ा घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) घिेरी 

३ िाि   

नक्सा नं. ७(झ), २(ग), २(ण)(क), २(च), ३(घ), ३(ग), ३(च), को 
श्रृंगपथ सिक दार्ा वार्ा मोहिाको घिेरी र वाुँकी रहेको कृवर्मा 

  75 

भिमाद ऋवर्ङ्गपाटन सिक वान्टाङ्गिोिा देखि दार्ाुँ वार्ाुँ घर र सो 
िे चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

५ िाि   



भिमाद ऋवर्ङ्गपाटन सिक दार्ाुँ वार्ाुँ मोहिाको िग्गा र वाुँकी रहेको 
कृवर्मा 

  125 

भिमाद ऋवर्ङ्गपाटन भित्री सिक दार्ाुँ वार्ाुँ घर र सो िे चचेको 
(प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

३ िाि   

भिमाद ऋवर्ङ्गपाटन भित्री सिक दार्ाुँ वार्ाुँ मोहिाको िग्गा र वाुँकी 
रहेको कृवर्मा 

  75 

सोही नक्सा नं. को अन्र् सिकको दार्ा वार्ा घर र सो िे चचेको 
(प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

२ िाि   

सोही नक्सा नं. को अन्र् सिकको दार्ा वार्ाको िग्गा र वाुँकी 
रहेको कृवर्मा 

  50 

साववक साम ङ्गिगवतीप र २, माझकोट९ र रानीपोिरी ९ आवास 
िेत्रका कच्ची सिक दार्ाुँ वार्ाुँ घर र सो िे चचेको  (प्िेन्थ एररर्ा) 
िग्गा 

२िाि   

  

साववक साम ङ्गिगवतीप र २, माझकोट ९ र रानीपोिरी ९आवास 
िेत्रका कच्ची सिक दार्ाुँ वार्ाुँ मोहिाको िग्गा र वाुँकी रहेको 
कृवर्मा 

  50 

  

कृ
वर् 

ित्र
 

विा नं. 6 र 5 को भसमाना ब ढ वा िाट देखि वान्टाङ्ग िोिा सम्म 
दार्ा वार्ा घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

6 िाि 50 हिार   

  

३ 

विा नं. 6 र 5 को भसमाना ब ढ वा िाट देखि वान्टाङ्ग िोिा सम्म 
दार्ा वार्ा घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा र वाुँकी रहेको 
कृवर्मा 

  162 

िाुँटको िग्गा 

  75 
अब्बि 

दोर्म 

भसम 

चाहार 

अन्र् िेतको िग्गा: 

  15 
अब्बि 

दोर्म 

भसम 

चाहार 

१ ६ 

व्र्
ापा
रीक

 ि
ेत्र 

भिमाद नक्सा नं. १(ि), १(ग), १(ङ) बिार िेत्रको पक्की सिकको 
दार्ाुँ वार्ाुँ घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

३२ िाि   

भिमाद नक्सा नं. १(ि), १(ग), १(ङ) बिार िेत्रको पक्की सिकको 
दार्ाुँवार्ाुँ घिेरी िग्गा र वाुँकी रहेको कृवर्मा 

  800 

ऐ नक्सा नं. को विार िेत्रको कच्ची सिक दार्ाुँ वार्ाुँ घर र सो िे 
चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

२८ िाि   

ऐ नक्सा नं. को विार िेत्रको कच्ची सिक दार्ाुँ वार्ाुँ घिेरी िग्गा 
र वाुँकी रहेको कृवर्मा 

  700 

नक्सा नं. १(घ) बिार िेत्र कच्ची सिकको दार्ाुँ वार्ाुँ घर र सो िे 
चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

२२ िाि   



  
नक्सा नं. १(घ) बिार िेत्र कच्ची सिकको दार्ाुँ वार्ाुँ घिेरी िग्गा 
र वाुँकी रहेको कृवर्मा 

  550  

२ 

आ
वाभ
सर्

 ि
त्र 

नक्सा नं. १(ि), १(ग), १(ङ) मा पने ि  प   टोि देखि मािेबगर 
प रानो स्क ि सम्मको पक्की सिक दार्ाुँ वार्ाुँ घर र सो िे चचेको 
(प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

२५ िाि   

नक्सा नं. १(ि), १(ग), १(ङ) मा पने ि  प   टोि देखि मािेबगर 
प रानो स्क ि सम्मको पक्की सिक दार्ाुँ वार्ाुँ मोहिाको िग्गा र 
वाुँकी रहेको कृवर्मा 

  625 

ऐ नक्सा नं. मा पने देउरािी सम्म पक्की सिक दार्ा वार्ा घर र सो 
िे चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

२५ िाि   

ऐ नक्सा नं. मा पने देउरािी सम्म पक्की सिक दार्ा वार्ा मोहिाको 
िग्गा र वाुँकी रहेको कृवर्मा 

  625 

ऐ नक्सा नं. को कच्ची सिकमा दार्ा वार्ा घर र सो िे चचेको 
(प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

२० िाि   

  
ऐ नक्सा नं. को कच्ची सिकमा दार्ा वार्ा मोहिाको िग्गा र वाुँकी 
रहेको कृवर्मा 

  500 

  

ऐ.ऐ.न.नं. १/ि १/ग १/ङ र १/घ को स वेदी चोक भिमिैरव 
मोटर मागय विा नं.७ को भसमाना सम्म सिकको दार्ा वार्ा घर र 
सो िे चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

15 िाि   

  

ऐ.ऐ.न.नं. १/ि १/ग १/ङ र १/घ को स वेदी चोक भिमिैरव 
मोटर मागय विा नं.७ को भसमाना सम्म सिकको दार्ा वार्ा 
मोहिाको िग्गा र वाुँकी रहेको कृवर्मा 

  375 

  

ऐ.ऐ.न.नं. को सो िेत्रको भित्री कच्ची सिक र िािागाुँउ भसम्बोट 
िेत्रको पािो िग्गाको कच्ची सिकको दार्ा वार्ा घर र सो िे 
चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

6 िाि 50 हिार   

  

ऐ.ऐ.न.नं. को सो िेत्रको भित्री कच्ची सिक र िािागाुँउ भसम्बोट 
िेत्रको पािो िग्गाको कच्ची सिकको दार्ा वार्ा मोहिाको िग्गा र 
वाुँकी रहेको कृवर्मा 

  162 

३ 

  कृ
वर् 

ित्र
 

नक्सा नं. १(ि), १(ग), १(ङ), १(घ) को िेत/पािो   162 

  

नक्सा नं. १(ि), १(ग), १(ङ), १(घ) को स वेदी चोक िन्दा 
माभथभिमिैरव मोटर मागय विा नं.७ को भसमाना सम्मको पािो 
िग्गार ऐ.ऐ.न.नं. को िािागाउुँ भसम्मबोट भिर/ पािो िग्गा 

  75 

१ 

७ 

व्र्
ापा
रीक

 ि
त्र 

नक्सा नं. २(ग) प रानो बिार पक्की सिक दार्ा वार्ा घर र सो िे 
चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

२७ िाि   

नक्सा नं. २(ग) प रानो बिार पक्की सिक दार्ा वार्ा घिेरी िग्गा र 
वाुँकी रहेको कृवर्मा 

  ६७5 

खशति चौतारी, स वेदी चोक पक्की सिक दार्ा वार्ा घर र सो िे 
चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

२८ िाि   

  
खशति चौतारी, स वेदी चोक पक्की सिक दार्ा वार्ा घिेरी िग्गा र 
वाुँकी रहेको कृवर्मा 

  700 



2  

  

प रानो बिार, पटनेरी, खशतिचौतारी बस्ती िेत्रको कच्ची सिकको 
दार्ा बार्ा घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

२२ िाि   

प रानो बिार,  पटनेरी,  खशतिचौतारी बस्ती िेत्रको कच्ची सिकको 
दार्ा बार्ा मोहिाको िग्गा र वाुँकी रहेको कृवर्मा 

  550 

भसस्नेरी िेत्रको भिमाद भसम्िे सिक दार्ा वार्ा घर र सो िे चचेको 
(प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

१० िाि   

भसस्नेरी िेत्रको भिमाद भसम्िे सिक दार्ा वार्ा मोहिाको िग्गा र 
वाुँकी रहेको कृवर्मा 

  250 

भसस्नेरी िेत्रका अन्र् सिकको दार्ा वार्ा घर र सो िे चचेको 
(प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

५ िाि   

भसस्नेरी िेत्रका अन्र् सिकको दार्ा वार्ा मोहिाको िग्गा र वाुँकी 
रहेको कृवर्मा 

  125 

भसद्ध ग िा सिक दार्ा वार्ा घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररर्ा)िग्गा २ िाि ५० हिार   

भसद्ध ग िा सिक दार्ा वार्ा मोहिाको िग्गा र वाुँकी रहेको कृवर्मा   62 

स वेदी चोक देखि दैकेिाुँिा सम्मको सिक दार्ा वार्ा घर र सो िे 
चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

६ िाि   

स वेदी चोक देखि दैकेिाुँिा सम्मको सिक दार्ा वार्ा मोहिाको 
िग्गा र वाुँकी रहेको कृवर्मा 

  150 

स वेदी चोक भिम िैरव कच्ची सिकको दार्ा बार्ा घर र सो िे 
चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

२ िाि ५० हिार   

स वेदी चोक भिम िैरव कच्ची सिकको दार्ा बार्ा मोहोिाको िग्गा 
र वाुँकी रहेको कृवर्मा 

  62 

साववक भिमाद गा.वव.स विा न. ४, ५, ८, ९ र साववक िान मभत 
गा.वव.स. कोभित्री कच्ची सिक दार्ा बार्ा घर र सो िे चचेको 
(प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

१ िाि ५० हिार   

  

साववक भिमाद गा.वव.स विा न. ४, ५, ८, ९ र साववक िान मभत 
गा.वव.स. को भित्री कच्ची सिक दार्ा बार्ा मोहिाको िग्गा र वाुँकी 
रहेको कृवर्मा 

  37 

  

३ कृ
वर् 

ित्र
 

प रानो बिार पट्नेरी खशतिचौतारी स वेदी चोक िेत्रको पािो/िेत 
िग्गा 

  137 

खिदी िोिा िाुँटको िग्गा 

  15 
अब्बि 

दोर्म 

भसम 

चाहार 

अन्र् िेतको िग्गा: 

  10 
अब्बि 

दोर्म 

भसम 

चाहार 



१ 

  

८ 

व्र्
ापा
रीक

ित्र
 िागर, भसम्िे, अरौदी, ब्राहववसे बिार िेत्र सिक दाुँर्ा वाुँर्ा घर र सो 

िे चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 
३ िाि   

िागर, भसम्िे, अरौदी, ब्राहववसे बिार िेत्र सिक दाुँर्ा वाुँर्ाका िग्गा र 
वाुँकी रहेको कृवर्मा 

  75 

२ 

  

आ
वाभ
सर्

 ि
त्र 

साववक भिमाद नक्सा नं.३(क), ३(ि), ६(क), ७(क) साववक 
िान मभत ३(ग), १(ि), ९(ग) को भिमाद भसम्िे िरेवर सिकको 
िागर िरेबर सिक दाुँर्ा वाुँर्ा घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) 
िग्गा 

३ िाि   

साववक भिमाद नक्सा नं.३(क), ३(ि), ६(क), ७(क) साववक 
िान मभत ३(ग), १(ि), ९(ग) को भिमाद भसम्िे िरेवर सिकको 
िागर िरेबर सिक दाुँर्ा वाुँर्ा मोहिाको िग्गा र वाुँकी रहेको 
कृवर्मा 

  75 

भिम िैरव मोटर मागयको साववक भिमाद ७(ि), ६(ग) र साववक 
िान मभत १(क), १(ग), ९(क), ९(ि) को दार्ा वार्ा घर र सो िे 
चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

१ िाि ५० हिार   

भिम िैरव मोटर मागयको साववक भिमाद ७(ि), ६(ग) र साववक 
िान मभत १(क), १(ग), ९(क), ९(ि) को दार्ावार्ा मोहिाकोिग्गा र 
वाुँकी रहेको कृवर्मा 

  37 

साववक िान मभत नक्सा नं. ९(क), ९(ग) क्र्ाङ्दी देउरािी सिक 
दार्ा वार्ा घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

२ िाि   

साववक िान मभत नक्सा नं. ९(क), ९(ग) क्र्ाङ्दी देउरािी सिक 
दार्ा वार्ा मोहिाको िग्गा र वाुँकी रहेको कृवर्मा 

  50 

साववक िान मभत गा.वव.स नक्सा नं.३(क), ३(ि) राधा कृष्ण र 
साववक भिमाद गा.वव.स ३(क), ३(ग), ६(ि), ६(ग) िगृ  ऋवर्सिक 
िण्िको दार्ाुँ वार्ाुँ घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

१ िाि ५० हिार   

साववक िान मभत गा.वव.स नक्सा नं.३(क), ३(ि) राधा कृष्ण र 
साववक भिमाद गा.वव.स ३(क), ३(ग), ६(ि), ६(ग) िगृ  ऋवर्सिक 
िण्िको दार्ाुँ वार्ाुँ मोहिको िग्गा र वाुँकी रहेको कृवर्मा 

  137 

अन्र् सिकको दार्ाुँ वार्ाुँ घर र सोिे चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा १ िाि २० हिार   

अन्र् सिकको दार्ाुँ वार्ाुँ मोहिाको िग्गा र वाुँकी रहेको कृवर्मा   30 

३ 

कृ
वर् 

ित्र
 

साववक भिमाद ३(क), ३(ि), ६(क), ७(क) र साववक िान मभत 
३(ग), १(ि) को िाुँटको िग्गा 

  15 
अब्बि 

दोर्म 

भसम 

चाहार 

अन्र् िेत/पािोको िग्गा: 

  10 
अब्बि 

दोर्म 

भसम 



चाहार 

१ 

  

९ 

व्र्
ापा
रीक

 ि
त्र 

ब च्चा, बर पोिरी, ररठ्ठा िञ्जर्ाङ्ग च्र्ानिाुँिा बिार िेत्र सिक दार्ाुँ 
बार्ाुँ घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

२ िाि ५० हिार   

ब च्चा, बरपोिरी, ररठ्ठािञ्जर्ाङ्ग च्र्ानिाुँिा बिार िेत्र सिक दार्ाुँ 
बार्ाुँका िग्गा र वाुँकी रहेको कृवर्मा 

  62 

भिमाद भसम्िे िरेवर मोटर मागय साववक िान मभत नक्सा नं. २(ङ) 
सेराबेसी/ ठामिाुँिा बेसी बिार िते्र सिक दार्ा वार्ा घर र सो िे 
चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

३ िाि   

भिमाद भसम्िे िरेवर मोटर मागय साववक िान मभत नक्सा नं. २(ङ) 
सेराबेसी/ ठामिाुँिा बेसी बिार िते्र सिक दार्ावार्ाको िग्गा र 
वाुँकी रहेको कृवर्मा 

  75 

२ 

  

आ
वाभ
सर्

 ि
त्र 

भिम िैरव ररठ्ठा िञ्ज्र्ाङ्ग देखि भसमि िञ्जर्ाङ्ग सिक दार्ाुँ वार्ाुँ घर र 
सो िे चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

२ िाि ५० हिार   

भिम िैरव ररठ्ठा िञ्ज्र्ाङ्ग देखि भसमि िञ्जर्ाङ्ग सिक दार्ाुँ वार्ाुँको 
िग्गा र वाुँकी रहेको कृवर्मा 

  62 

भसद्ध ग िा सिक दार्ाुँ वार्ाुँ घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) 
िग्गा 

२ िाि   

भसद्ध ग िा सिक दार्ाुँ वार्ाुँको िग्गा र वाुँकी रहेको कृवर्मा   50 

िरेवर देखि असपाक्दी पाथदी सिक दार्ाुँ वार्ाुँ घर र सो िे चचेको 
(प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा 

१ िाि २० हिार   

िरेवर देखि असपाक्दी पाथदी सिक दार्ाुँ वार्ाुँको िग्गा र वाुँकी 
रहेको कृवर्मा 

  30 

अन्र् सिकको दार्ाुँ वार्ाुँ घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररर्ा) िग्गा १ िाि २० हिार   

अन्र् सिकको दार्ाुँ वार्ाुँको िग्गा र वाुँकी रहेको कृवर्मा   30 

३ 

कृ
वर् 

ित्र
 

िाुँटको िग्गा 

  15 
अब्बि 

दोर्म 

भसम 

चाहार 

अन्र् िेत/पािोको िग्गा: 

  10 
अब्बि 

दोर्म 

भसम 

चाहार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

अन सूची 3 

घर बहाि कर 

भस.नं. करसूखच वववरण एकाई  दर  कैविर्त  

१ घरबहाि कर संघसंस्था, सरकारी कार्ायिर्, 
उद्योग, व्र्वसार्, गोदाम आदद 
प्रर्ोिनमा िािामा ददने 

  दश प्रभतशत   

 
 

अन सूची 4 
व्र्वसार् कर 

भस.नं. करसूखच / वववरण  

दर रु. 
  

 एकाई 
  
  

  

कैविर्त 

    व्र्वसार्को वववरण 

१ होटि, िि एवं साधारण होटि         

 क १० बेि िन्दा माभथ २०००       

 ि ६ देखि १० बेि सम्म १५००       

 ग ६बेि सम्म १०००       

२ रेष्ट रेन्ट (माःम, तास, सेक वा आदद) ७००       

३ भमठाई पसि ५००       

४ कपिा पसि         

क थोक १५००       

ि ि द्रा १०००       

५ िेन्सी पसि १५००       

६ व्रू्वट पाियर १०००       

७ कस्मेवटक ५००       

८ ऊनी धागो पसि ५००       

९ ि त्ता चप्पि पसि १०००       

१० भनमायण सामाग्री (हाियवर्र) ३०००       

११ िाद्यान्न, वकराना         

क थोक ३०००       

ि ि द्रा ५००       



१२ िािापसि (थोक/ि द्रा) २०००       

१३ प स्तक/स्टेसनरी/भगफ्टपसि १०००       

१४ छापािाना/अिसेट/प्रसे १५००       

१५ आटय/फ्िेक्सवप्रन्ट १०००       

१६ िोटो स्ट भिर्ो १०००       

१७ इन्टरनेट इन्रानेट         

क चाि पूुँिी ५ िाि सम्म २०००       

ि चाि पूुँिी १० िाि सम्म ३०००       

ग चाि पूुँिी १०िाि िन्दा माभथ ४०००       

१८ केवि नेटवकय / भिसहोम ३०००       

१९ एि.एम. संचािन         

क १०० वक.वा. सम्म 1000       

ि १०० वक.वा . िन्दा माभथ 2000       

२० वट.िी.,विि, घिी, रेभिर्ो भबक्री २०००       

२१ वट.िी., विि, घिी, रेभिर्ो आदद  

 

ममयत 

७००       

२२ मोबाइि भबवक्र तथा ममयत १५००       

२३ पंिा तथा स्टोि ममयत ५००       

२४ साइकि भबक्री तथा ममयत १०००       

२५ मोटरसाइकि, मोटर पाट्सय/ 
वकय सप 

२०००       

२६ मोटरसाइकि सोरुम ४०००       

२७ गािीसोरुम १५०००       

२८ ड्राईभिङ इखन्ष्टच्रू्ट २०००       

२९ टार्र         

क ववक्री १०००       

ि ममयत ५००       

३० भग्रि उद्योग १५००       



३१ टेण्ट हाउस/ साउण्ि भसस्टम १०००       

३२ िाउण्ड्री पसि ५००       

३३ मादि पसि ४००       

३४ गोवरग्र्ाुँस कम्पनी १०००       

३५ पाउरोटी िण्िार ५००       

३६ चिखचत्र मखन्दर १०००       

३७ बैंक/ववत्तीर् संस्था/सहकारी संस्था         

क क र ि वगयको िाभग १००००       

ि ग र घ वगयको िाभग ७०००       

ग इस्र्ोरेन्स कम्पनी 7000    

घ िघ ववत्त, वचत तथा ऋण 
सहकारीको िाभग 

५०००       

ङ मवहिा सहकारीको िाभग (बचत 
तथा ऋण) 

१०००       

च कृवर् सहकारीको िाभग  ५००    

३८ किर ल्र्ाव १५००       

३९ और्धी पसि मात्र         

क भिमाद बिार िेत्र २०००       

ि भिमाद बिार बावहरको हकमा ५००       

४0 पश  और्धी पसि         

क बिार िेत्र १५००       

ि ग्राभमण िेत्र ५००       

४1 बीि िण्िार         

क बिार िेत्र १०००       

ि ग्राभमण िेत्र ५००       

४2 दाना वववक्र पसि १०००       

४3 इिेखक्रक (भबि िी)         

क थोक ३०००       

ि ि द्रा १५००       



४4 रंगरोगन ववक्री ३०००       

४5 िभनयचर उद्योग         

क स.भमि रभि सवहत ५०००       

ि स.भमि ४०००       

ग सक य िर २०००       

घ िभनयचर पसि २०००     
 

४6 भमि क टाभन वपसानी १०००       

४7 स नचाुँदी प्रा.भि ५०००       

४8 स नचाुँदी पसि ३०००       

49 आइसवक्रम         

क उद्योग १०००       

ि पसि ५००       

५0 कपिा भसिाई         

क सवटयङ्ग स वटङ्ग १५००       

ि भसिाई कटाई ५००       

५1 हेर्र कवटङ्ग         

क द ई क खचय सम्म ५००       

ि द ईक खचय िन्दा बढी १०००       

५2 ि िमय ७००       

53 मन्टेश्वरी दताय  १५००    

५4 

 
  
  
  

बोभियङ्ग स्क ि आधारि  त ववद्यािर् 
- बिार िेत्र 

३०००       

बोभियङ्ग स्क ि आधारि  त ववद्यािर् 
- ग्राभमण िेत्र 

१५००       

बोभियङ्ग स्क ि मावव - बिार िेत्र ४०००       

बोभियङ्ग स्क ि मावव - ग्राभमण िेत्र २०००       

भनिी क्र्ाम्पस ५०००       

५5 भनमायण व्र्वसार्ी (घ वगयको 
इिाित पत्र) 

        



 क दताय भनवेदन दस्त र १०००       

 ि दताय प्रमाण पत्र दस्त र १००००       

  नववकरण २५००       

  प्रभतभिपी/नामसारी २०००       

  िररवाना २५००       

५6 आर्ि पम्प ३०००       

५7 िोटोकवप, क रीर्र, फ्र्ाक्स, 

कम्प्र् टर र टेभििोन (सेवा) 
१०००       

५8 अन्र् उद्योग         

क साना ३०००       

ि घरेि  ५००       

ग िघ  ५००       

59 सवपङ्ग सेन्टर ५०००       

६0 तरकारी/िििूि पसि ५००       

६1 चश्मा पसि ५००       

६2 दाुँत बनाउने पसि २०००       

६3 सावयिभनक बाुँझो िग्गा 
नगरपाभिकाको कार्यववभध बमोखिम 
उपर्ोग गरे बापत िाग्ने श ल्क 
प्रभतरोपनी 

१००       

६4 माछा, मास  पसि १००० ५००     

६5 नसयरी ििि िका ववरुवा ववक्री 
ववतरण 

५००       

६6 माटोको िािा बनाउन े ५००       

६7 टेखक्नकि इखन्स्टच्रू्ट/ िार्ा 
खशिण/ ट्यूसन/ कोखचङ्ग/ 
होस्टेि 

२०००       

६8 कन्सल्टेन्सी 
 

      

क कल्सटेन्सी िमय संस्थागत 
दताय/नववकरण 

5000    

 ि इखन्िभनर्र दताय २०००       

 ग ओिरभसर्र दताय १५००       



69 ज्र्ोभतर् सेवा ५००       

७0 शैखिक/वैदेखशक रोिगार 
कन्सल्टेन्सी िमय 

२०००       

७1 अभिटर िमय २०००       

७2 भसिाई, ब नाई, पेखन्टङ्ग, कवटङ्ग 
प्रखशिण 

५००       

७3 ववर्र् ववशेर्ज्ञ /ववज्ञ ७००       

७4 ववभिन् न प्रर्ोगशािा (ल्र्ाब) १०००       

७5 स्न कर/प िवोिय ५००       

७6 भिभिर्ो गेम ५००       

७7 इट्टा िट्टा ३०००       

७8 रेभमटेन्स सेवा मात्र १०००       

79 कवटङ्ग ढ ंगा २०००       

८0 क्रसर उद्योग ५००००       

८1 ब्िक उद्योग ३०००       

८2 क्र्ाटररङ्ग सेवा १०००       

८3 िेिापढी व्र्वसार् ५००       

८4 मेखशनरी / ट ल्स १०००       

८5 प्िाई/भससा पसि १०००       

८6 िान्स/म्रू्खिक प्रखशिण सेन्टर १०००       

८7 स्पोट्सय हाउस १०००       

८8 पश पन्छी/मत्स्र्पािन ५००       

89 प िा सामाग्री पसि ५००       

९0 िेिौना/ग भिर्ा/ क शन बनाउने 
उद्योग-पसि 

५००       

९1 हल्का पेर् पदाथय वववक्र पसि ५००       

९2 मददरा पसि         

क थोक २०००       

ि ि द्रा १०००       



९3 कृवर् समूह दताय  ५००       

नववकरण १००    

म्र्ाद नाघेर आएमा ५००    

९4 कृवर्/पश िमय (दताय /नववकरण) १०००       

 95 होम स्टे दताय १००००       

नववकरण 2000    

96 अस्पताि तथा नभसयङ होम 10000 प्रभत शैर्ा   

नववकरण 2000 प्रभत शैर्ा   

97 िाइग्नोखस्टक सेन्टर 10000 प्रभत सेवा   

नववकरण 2000 प्रभत सेवा   

98 पोभि खक्िभनक/खक्िभनक 10000 प्रभत सेवा   

नववकरण 2000 प्रभत सेवा   

99 आर् वेद अस्पताि/बैकखल्पक 
खचवकत्सा 

5000 प्रभत शैर्ा   

नववकरण 1000 प्रभत शैर्ा   

100 आर् वेद खक्िभनक 5000 प्रभत सेवा   

नववकरण 500 प्रभत सेवा   

101 िेन्टि खक्िभनक 5000 प्रभत सेवा   

नववकरण 500 प्रभत सेवा   

102 मोबाइि टावर १००००       

माभथ वभगयकरणमा समावेश निएका सेवा व्र्वसार्को कारोबार वा स्तर हेरी वावर्यक रु. ५००। देखि १००००। सम्म नगर 
कार्यपाभिकािे भनणयर् गरे बमोखिम ह नेछ 

 

अन सूची ५ 

िभिब टी कवािी र िीविन्त  कर 

भस.नं. करसूखच दर     कैविर्त 

१ कवािी सामानको थोक भबके्रता 3000       

 

अन सूची ६ 

ववज्ञापन कर 



भस.नं. करसूखच वववरण एकाई दर कैविर्त 

१ ववज्ञापन साईनबोिय, ग्िोबोिय, होभिङबोिय, 
स्टि आददमा २५वगयिूट सम्म 

  ४००   

    साईनबोिय, ग्िोबोिय, होभिङबोिय, 
स्टि आददमा २५वगयिूट िन्दा 
माभथ 

  ७००   

    त ि ब्र्ानर (प्रभत व्र्ानर) १ हप्ताको 
िाभग 

५०   

      १ हप्ता 
िन्दा बढी 

१००   

  ववद्य भतर् होखल्िङ बोि प्रभत वगय 
विट 

250  

  भिखिटि भिस्प्िे बोि प्रभत वगय 
विट 

250  

  पोि व्र्ानर, फ्िेक्स प्रभत वगय 
विट 

100  

  होखल्िङ बोि, भिवपएस बोि, 
साइन बोि 

प्रभत वगय 
विट 

50  

  भिते्त िेिन (ि नस कै प्रर्ोिनको 
िाभग) 

2 वगय 
भमटर 
सम्मको 

50  

 

अन सूची ७ 
मनोरञ्जन कर 

भस.नं. करसूखच वववरण एकाई दर कैविर्त 

१ मनोरञ्जन कर िाद सकय स र िेि तमासा प्रभत ददन ५००   

  अन्र् मनोरञ्जन करको दर गण्िकी प्रदेश सरकारको आभथयक ऐन, २०७9 िे तोके बमोखिम ह नेछ । 

 

अन सूची ८ 
पटके व्र्वसार् कर 

भस.नं. करसूखच वववरण एकाई दर कैविर्त  

१ िेन्सी/ि द्रा सामान गािी द्वारा 
घ माएर बेच्नेहरुका िाभग 

  प्रभत पटक ५०   

२ िाद्यान्न सामान गािी द्वारा घ माएर 
बेच्नेहरुका िाभग 

  प्रभत पटक ५०   

३ आि /तरकारी गािी द्वारा घ माएर 
बेच्नेहरुका िाभग 

  प्रभत पटक २०   



४ पोका/झोिामा सामान रािी 
माभनस आिैिे बेच्न े

  प्रभत पटक २०   

 5 पोका/झोिामा सामान रािी 
साइकिमा भिएर बेच्ने 

  प्रभत पटक २५   

 6 पोका/झोिामा सामान रािी 
मोटरसाइकिमा भिएर बेच्ने 

  प्रभत पटक ५०   

7 रांगािैसी व्र्वसावर्क प्रर्ोिनमा 
आर्ात 

  प्रभत गोटा १००   

8 िसी बोका बंग र व्र्वसावर्क 
प्रर्ोिनमा आर्ात 

  प्रभत गोटा २०   

9 

  
  

हाुँस क ि रा र अन्र् पंिी  
व्र्वसावर्क प्रर्ोिनमा आर्ात 
  
  

प्रभत गािी   १००   

प्रभत मोटरसाईकि   ५०   

प्रभत साईकि   २५   

८ चनाचटपट पानी प री प्रभतददन   २०   

  

नोटाः िोका िािामा तरकारी तथा ििि ि रािी बिारमा घ माएर बेच्ने वकसानहरुको हकमा पटके व्र्वसार् कर भिईने छैन। 

 
 

अन सूची 9 
पावकय ङ श ल्क 

भस.नं. करसूखच वववरण एकाई दर कैविर्त 

१ सवारी पावकय ङ श ल्क ठूिा सवारी साधन   ३०   

    बस, भमभनबस, रक, ट्याक्टर   २५   

    साना सवारी साधन   १५   

    स्क टर, मोपेि, मोटरसाइकि   ५   

 

अन सूची १० 

सेवा श ल्क दस्त र 

भस.नं. करसूखच वववरण एकाई  दररेट कैविर्त 

क भसिाररस/प्रमाखणत         

१ घरिग्गा नामसारी भसिाररस 
 

  ५००   

२ मोही िगत कट्टा भसिाररस     ५००   

३ घर कार्म भसिाररस     ५०० 
 



४ सियभमन म च  ल्का     ३००   

५ छात्रवृखत्त भसिाररस ववपन्न ववद्याथी छात्रवृखत्त भसिाररस   भन:श ल्क   

    अन्र्   २००   

६ अस्थाई बसोबास भसिाररस     ५००   

७ स्थाई बसोबास भसिाररस     ५००   

८ नागररकता भसिाररस नागररकता/प्रभतभिपी   २००   

९ अंभगकृत नागररकता भसिाररस     १०००   

10 बैवावहक अंभगकृत नागररकता 
भसिाररस  

  ३००  

१1 आभथयक अवस्था बभिर्ो वा 
सम्पन्नता प्रमाखणत 

    ५००   

 12 आभथयक अवस्था कमिोर वा 
ववपन्नता प्रमाखणत 

    भन:श ल्क   

१3 

  

ववद्य त ििान भसिाररस 

  

  सामान्र् ५०० ववपन् निाई 
भन:श ल्क 

  भििेि १५०० 
 

१4 धारा ििान भसिाररस     ५०० 
 

१5 खिववत रहेको भसिाररस     ५००   

१6 द वैनाम गरेको व्र्खि एकै हो िन्ने 
भसिाररस / िरक िन्म भमभत 
संशोधन भसिाररस 

    ५००   

१7 

  
  

िग्गा मूल्र्ांकन भसिाररस/हैभसर्त 
प्रमाखणत 

  
  

रु.५ िािसम्म   ५००   

रु.५ िािदेखि ५० िािसम्म   २०००   

रु.५० िाि माभथ   ३०००   

प न: संशोधन वा प्रभतभिवप भिंदा ि न प्रर्ोिनका िाभग भसिाररस गररएको हो सोका िाभग िाग्ने दस्त रको 10 प्रभतशत मात्र रािश् व 
भिईनेछ । 

१8 व्र्वसार् बन्द भसिाररस     ५००   

१9 व्र्वसार् संचािन निएको 
भसिाररस 

    ५००   

20 व्र्ापार व्र्वसार् निएको भसिाररस     ५००   

21 कोटय वि भमनाहा भसिाररस     भनश ल्क    

२2 नाबािक पररचर्पत्र भसिाररस     २००   



२3 चौपार्ा ढ वानी भसिाररस     ५००   

२4 

  
  
  

उद्योग / व्र्वसार् दताय भसिाररस 

  
  
  

घरेि /िघ    ५००   

साना   ५००   

मझौिा   १०००   

ठूिा   १५००   

२5 उद्योग ठाुँउसारी भसिाररस     १०००   

२6 ववद्यािर् ठाुँउसारी भसिाररस 
(संस्थागत) 

    १०००   

२7 आन्तररक बसाईसराई भसिाररस     ३००   

२8 

  
  
  

 

ववद्यािर् संचािन स्वीकृत 
भसिाररस/ अन मती (संस्थागत) 

 
 

  

मन्टेश्वरी   २०००   

आधारि  तसम्म   २०००   

माध्र्भमकसम्म   ४०००   

क्र्ाम्पससम्म   ६०००   

  

 29 
 

ववद्यािर् किा वृवद्ध भसिाररस/ 
अन मती (संस्थागत) 
  
  

आधारि  तसम्म   ५००   

माध्र्भमकसम्म   १०००   

क्र्ाम्पससम्म   १५००   

30 

  

खशिक सरुवा भसिाररस 

  

खिल्िाभित्र   ५००   

खिल्िावावहर   १०००   

31 

  
  

खशिक अभििेिीकरण 

  
  

प्रा.वव. तह   ५००   

भन.मा.वव. तह   ७००   

मा.वव. तह   १०००   

32 

  

ववर्र्ववज्ञ (खशिक) सूचीकृत 
आवेदन दस्त र 

  

मा.वव तह   १०००   

आ.वव   ७५०   

३3 िेिापरीिक सूचीकृत दस्त र     ५०० 
 

३4 साम दावर्क ववद्यािर् प्रमाखणकरण     १००   

३5 आधारितू तहको शैखिक प्रमाणपत्र 
नामथर िन्म भमभत सच्र्ाउने 
दस्त र 

    २००   

३6 व्र्खिगत वववरण भसिाररस     ५००   



३7 

  
  
  
  
  

िग्गा दताय भसिाररस 

  
  
  
  
  

१ रोपनी सम्म 

  
  

बिार िेत्र १५००   

आवास 
िेत्र 

१०००   

कृवर् िेत्र ५००   

१रोपनी िन्दा माभथ प्रभत रोपनी 
थप 

  
  

बिार िेत्र ३००   

आवास 
िेत्र 

२००   

कृवर् िेत्र १००   

३8 संरिक भसिाररस व्र्खिगत   भन:श ल्क   

संस्थागत   ५००   

३9 नेपाि सरकारको नाममा बाटो 
कार्म भसिाररस 

    भन:श ल्क   

40 नेपाि सरकारको नाममा बाटो 
कार्म भसिाररस (प्िवटङ) 

    १००००   

41 खिववतसुँगको नाता प्रमाखणत     ५००   

42 मतृकसुँगको नाता प्रमाखणत     ५००   

४3 कोठा िोल्न कार्य/ रोहबरमा बस्ने 
कार्य 

    ५००   

४4 भनाःश ल्क स्वास््र् उपचार 
भसिाररस 

    भन:श ल्क   

४5 अन्र् कार्ायिर्को माग अन सार 
वववरण ि िाई पठाउने कार्य 

    ५००   

४6 

  

संस्थासम्बन्धी भसिाररस 

  

दताय/नववकरण   ३००   

४7 घरबाटो प्रमाखणत 
  

५००   

४8 चारवकल्िा प्रमाखणत 
 

  ५००   

४9 िन्म भमभत प्रमाखणत     ५००   

50 वववाह प्रमाखणत     ५००   

51 घरपाताि प्रमाखणत  
    भन:श ल्क   

५2 कागि/मञ्ज रीनामा प्रमाखणत     ५००   

५3 हकवािा वा हकदार प्रमाखणत     ५००   

५4 अवववावहत प्रमाखणत     ५००   



५5 िग्गा रेिांकनको कार्य/ सो 
कार्यमा रोहबर 

    ३००   

५6 िग्गाधनी पूिाय हराएको भसिाररस     ५००   

५7 प िायमा घरकार्म गने भसिाररस     ५००   

५8 अंग्रिेी भसिाररस तथा प्रमाखणत     ५००   

५9 भमिापत्र कागि     ५००   

 60 भिित प्रमाखणत दस्त र (िेनदेन)     २००   

61 

  

िन्म दताय 
  

िन्म दताय   २०० पैंभतस ददनभित्र 
गरेमा भनाःश ल्क 

प्रभतभिवप   ५००   

62 

  

मतृ्र्  दताय 
  

मतृ्रू् दताय   २०० पैंभतस ददनभित्र 
गरेमा भनाःश ल्क 

प्रभतभिवप   ५००   

६3 

  

बसाइयसराइय दताय 
  

दताय   २०० पैंभतस ददनभित्र 
गरेमा भनाःश ल्क 

प्रभतभिवप   ५००   

६4 

  

सम्बन्ध ववच्छेद दताय 
  

दताय   २०० पैंभतस ददनभित्र 
गरेमा भनाःश ल्क 

प्रभतभिवप   ५००   

६5 

  

वववाह दताय 
  

वववाह दताय   २०० पैंभतस ददनभित्र 
गरेमा भनाःश ल्क 

प्रभतभिवप   ५००   

66 व्र्खिगत घटना तथा नागररक 
अभििेि दताय वकताव हेरेको दस्त र 

  २००  

67 िन्म दताय प्रमाण पत्रमा नामथर र 
िन्म भमभत सच्र्ाउने 

    २०० ऐनमा िए 
बमोखिम ह ने 

६8 उल्िेखित बाहेक अन्र् स्थानीर् 
आवश्र्कता अन सारका 
भसिाररस/प्रमाखणतहरु 

    ५००   

६9 

  

पेन्सन कािय वा सो सम्बन्धी 
भसिाररस 

  
  

हकवािा संरिण सम्बन्धी 
भसिाररस 

  ५००   

पेन्सन पाररवारीक वववरण 
भसिाररस 

 
500   

पेन्सनकािाभगअन्र् भसिाररस 
 

500   



70 

  
  

संघ संस्था सम्बन्धी दस्त र श ल्क 

  
  

दताय सम्बन्धी दस्त र   ५००   

नवीकरण सम्बन्धी दस्त र   ५००   

प्रमाखणत सम्बन्धी दस्त र   ५००   

 71 सम ह/संस्थाको ववधान िोटोकपी 
प्रमाखणत 

प्रभतपाना   १०   

72 ििस्रोतको उपर्ोर्, सवेिण र 
अन मभत सम्बन्धी दस्त र श ल्क 

    

क अन मभत पत्र दस्त र श ल्क   1500  

ि िानेपानी र घरेि  उपर्ोग   1000  

ग भसंचाई   2500  

घ पश पािन तथा मत्स्र् पािन िस्ता 
कृवर् िन्र् उपर्ोग 

  2000  

ङ घरेि  उद्योग, औद्योभगक व्र्वसार् 
तथा िानी िन्र् उपर्ोग 

  10000  

च िि र्ातार्ात   5000  

छ अन्र् उपर्ोग   500  

ि िानेपानी र घरेि  उपर्ोग   1000  

73 पानीको म हान दताय/ििस्रोत 
उपिोिा सभमभत दताय 

  500  

नववकरण   250  

74 

  
  
  

काठ  

दाउरोको भसिाररस 

  
  
  

िर्र, साि, भससौ, चाप िगार्त 
मूल्र्वान काठहरु भनकासीमा 

प्रभत 
क्रू्ववक 
विट 

५०   

अन्र् (क  काठ भनकासीमा प्रभत 
ट्याक्टर 

१०००  

प्रभत रक ३०००  

अन्र् (दाउरा भनकासीमा) 
  

प्रभत 
ट्याक्टर 

५००   

प्रभत रक १५००   

कटान भसिाररस   ५००   

75 सनाितको भसिाररस     ३००   



76 अभमन श ल्क     २५००   

77 टेभििोन भसिाररस     ५००   

78 टेभििोन टावर भसिाररस/ 
अन मभत भसिाररस 

    १०००   

79 

  
  

प्िवटङ्ग सेवा श ल्क 

  
  

पाुँच रोपनीका िाभग प्रभत रोपनी १०००० प्िवटङको 
मापदण्ि िागू 
ह ने 

पाुँचरोपनी देखि दश रोपनी सम्म प्रभत रोपनी ७०००   

दशरोपनी देखि माभथ प्रभत रोपनी ५०००   

80 व्र्वसार् दताय प्रमाणपत्र प्रभतभिवप 
दस्त र 

  200  

81 व्र्वसार् नामसारी    200  

ि अन्र् भसिाररस/प्रमाखणत         

१ भसिाररसका िाभग भनवेदन दस्त र     भन:श ल्क   

२ भनवेदन दस्त र उि री   १००   

3 विराद तथा उि री पत्र दस्त र   100  

4 प्रभत उत्तर पत्र दस्त र   100  

5 भमिापत्रको भनवेदन   10  

6 भमिापत्र बक्सौनी   500  

7 सम्पत्ती रोक्का भनवेदन   200  

8 वाररसनामा दस्त र   10  

9 मेिभमिाप कताय सूखचकृत   200  

10 मेिभमिाप कताय नववकरण   100  

11 अन्र् ि टकर भनवेदन   10  

12 िवन भनमायण दरिास्त िाराम 
(प स्तक) 

    १०००   

13 

  
  

परीिासम्बन्धी दरिास्त िाराम 
श ल्क 

  
  

अभधकृत   १०००   

सहार्कस्तर   ४००   

सहर्ोगीस्तर   ३००   

14 कोटेशन िाराम श ल्क     आभथयक प्रशासन भनर्मान सार 



15 टेन्िर िाराम श ल्क     आभथयक प्रशासन भनर्मान सार 

16 उि री भनवेदन / भमभसि नक् कि   प्रभत पाना १०   

17 घरपाि वा क क र दताय र नवीकरण 
दस्त र 

    १००   

18 िरुवा बन्द क भसिाररस दस्त र     १००   

१9 घर भनमायण नक्शाको नक्कि दस्त र     ५००   

घर भनमायण प्रमाणापत्र नामसारी     ५००   

20 

  
  

घरनक्शा पासघरकार्म 
/अभििेखिकरण दस्त र 

        

िौभतक संरचनाको वववरण   करको दर (प्रभत व.वि.)   

    नक्शापास िेत्र   

    नर्ाुँिौभतक 
संरचना 

अभििेखिकरण   

क 

  
  

आर.सी.सी.िेम स्रक्चर 

  
  

एकढिान सम्म ५ ४   

द ईढिान सम्म ६ ५   

सोिन्दामाभथ ८ ६   

ि भसमेन्टको िोिाइमा इट्टा वा 
ढ ंगाको गारो (न्रू्नतम २३ से.मी. 
मोटाई)आर.सी.सी. टार्ि 
िस्तापाता छाना 

  ४ ३   

ग माटोको िोिाईमा इट्टा वा ढ ंगाको गारो– कच्ची घरको हकमा १ तिा सम्म एकम ष्ट रु. ५०० र द ई तिा र सोिन्दा माभथ 
रु. ७५० िाग्नेछ। 

21 

  

GIS नक्सा A4 साईि प्रभतपाना सादा २५     

  प्रभतपाना रंभगन १००     

22 

  

सरसिाई श ल्क - माभसक ब्र्स्त बिार िेत्र १००     

सो िेत्र बाहेक ६०     

 

अन सूची ११ 
साना सवारी साधन कर 

भस.नं. करसूखच वववरण एकाई दर कैविर्त 

१ 

  

अटोररक्सा, ई-ररक्सा, टाुँगा    वावर्यक 
कर 

५००   



      दताय श ल्क १००   

    नामसारी 
दस्त र 

१००   

 

अन सूची १२ 
पर्यटन श ल्क 

भस.नं. करसूखच वववरण एकाई दर कैविर्त 

१ गण्िकी प्रदेश सरकारको आभथयक 
ऐन २०७9 अन सार ह नेछ । 

        

 

भिमाद नगरपाभिकाको नगर सिाको बाह्रौ अभधवेशनको तेस्रो बैठक भमभत 2079/03/16 गतेको बैठकबाट सवयसम्मती िई स्वीकृत 
िएको आभथयक ऐन, 2079 स्थाभनर् सरकार संचािन ऐन, 2074 को दिा 102 बमोखिम प्रमाणीकरण गदयछ । 

                                                                                       

                                                                                      दभधराि स वेदी 
नगर प्रम ि 

  

भमभत 2079/03/22 


