
बीयकोट नगयऩालरकाको आर्थिक ऐन, २०७४  

नगयसबाफाट स्वीकृत मभतत् २०७४/०३/२८ 

प्रस्तावनााः  

बीयकोट नगयऩामरकाको आर्थिक वषि 2074/075 को अथि सम्फन्धी प्रस्तावराई कामािन्वमन 
गनिको तनमभत्त स्थानीम कय तथा शुल्क सॊकरन गने, तथा आम सॊकरनको प्रशासतनक 
व्मवस्था गनि वाञ्छनीम बएकोरे,  

नेऩारको सॊववधानको धाया 2२8 को उऩधाया (2) फभोजजभ बीयकोट नगय सबारे मो ऐन 
फनाएको छ ।  

१  संक्षऺप्त नाभ य प्रायम्बाः (1) मस ऐनको नाभ “ बीयकोट नगयाऩामरका आर्थिक ऐन, 
2074” यहेको छ । 

(2) मो ऐन 2074 सार श्रावण 1 गतेदेखि बीयकोट नगयऩामरका ऺेत्रभा रागू हुनेछ । 
२  घय वहार कयाः  (१) आगाभी आर्थिक वषिको श्रावण १ गते देखि रागु हुन ेगरय घयधनीरे 

स्वॊम घोषणा गयेको जम्भा घय फहार आमको २ प्रततशत फहार कय रगाइि असुर 
गरयनेछ ।  

३  व्मवसाम कयाः (१) आगाभी आर्थिक वषिको श्रावण १ गते देखि रागु हुने व्मवसामीरे स्वॊम 
घोषणा गयेको कुर आम्दानीको २ प्रततशत व्मवसाम कय रगाइि असुर उऩय गरयनेछ । 

४  लसपारयश दस्तुय तथा शुल्काः (१) आगाभी आर्थिक वषिको श्रावण १ गते देखि रागु हुन े
गयी अनुसुची १ भा उल्रेि बए फभोजजभ मसपारयश दस्तुय तथा शुल्क रगाइनेछ । 

५  कय तथा शुल्क संकरन सम्फन्धध कामिववर्धाः (१) मो ऐनभा बएको व्मवस्था अनुसाय कय 
तथा शुल्क सॊकरन सम्फन्धी कामिववर्ध नगयऩामरकारे तोके अनुसाय हुन ेछ । 

 

 

 

 

 



 

 

अनुसूची - १ 
गैयकय याजश्व, सेवा शुल्क मसपारयश दस्तुयका दयहर् 

मस 
न 

मसपारयश तथा सेवा शलु्कको वववयण २०७४/०४/०१ देखि राग ुहुने दय 

१ नागरयकता प्रभाणऩत्रको मसपारयश र १५० /-  

२ नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रततमरवऩ मसपारयश र ३०० /-  

३ अॊर्गकृत नागरयकता प्रभाणऩत्रको मसपारयश 
(नेऩारी नागरयकसॊग वववाहहत ववदेशी भहहरा) 

र १५०० /-  

४ अॊर्गकृत नागरयकताको प्रभाणऩत्रको सॊशोधन 
(नेऩारी नागरयकसॊग वववाहहत ववदेशी 
भहहराको हकभा) 

र ७५० /-  

५ अॊर्गकृत नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको 
मसपारयश (ववदेशी नागरयकसॊग वववाह गयेकी 
नेऩारी भहहराफाट जजन्भएको सन्तानको 
हकभा) 

र १५०० /-  

६ नाता प्रभाखणत नेऩारी र ३०० /-  

७ नाता प्रभाखणत अग्रेजी र ७५० /-  

८ घय जग्गाको नाभसायी मसपारयश र ३०० /-  

९ गठुी जग्गाको भोहहमातन हकको मसपारयश र ७५० /-  

१० जग्गाधनी प्रभाणऩत्र (रारऩजूाि) प्रततमरवऩ तथा 
सेस्ता कामभ मसपारयश 

र ३०० /-  

११ फकस जग्गा नाभसायी मसपारयश र १९५० /-  

१२ जग्गाको अॊशवण्डा मसपारयश र ४५० /-  

१३ जग्गाको अऩतुारी मसपारयश र १५०० /-  

१४ नाभ सॊशोधन मसपारयश र ३०० /-  

१५ चायककल्रा प्रभाखणत मसपारयश ३ योऩनीसम्भ र ३०० /-  

१६ चायककल्रा मसपारयश ३ योऩनी बन्दा फढी 
प्रततयोऩनी थऩ 

र ७५ /-  

१७ घय फाटो मसपारयश २ योऩनीसम्भ र ३०० /-  

१८ घय फाटो मसपारयश २ योऩनीबन्दा फढी थऩ र ७५ /-  



१९ िानेऩानी जडानको मसपारयश स्थामी र ३०० /-  

२० िानेऩानीको अस्थामी मसपारयश र ६०० /-  

२१ ववद्मतु जडान ३ पेजसम्भको  स्थामी 
मसपारयश  

र ४५० /-  

२२ ववद्मतु जडान ३ पेजबन्दा फढी प्रतत  पेज 
थऩ 

र ३०० /-  

२३ ववद्मतु जडान अस्थामी मसपारयश व्मजततगत र ५०० /- य सॊस्थागत र १०००/-  

२४ ववद्मतु नाभसायी /ठाॉउसायी मसपारयश  र ३०० /-  

२५ जग्गाधनी प्रभाण ऩजूाि (रारऩजूाि) भा घय 
कामभ मसपारयश 

र ४५० /-  

२६ जन्भ मभतत प्रभाखणत मसपारयश नेऩारीभा र १५० /-  

२७ जन्भ मभतत प्रभाखणत मसपारयश अॊग्रेजीभा  र ७५० /-  

२८ भतृ्म ुप्रभाखणत मसपारयश नेऩारी र १५० /-  

२९ भतृ्म प्रभाखणत मसपारयश अॊग्रेजीभा  र ७५० /-  

३० वववाहहत /अवववाहहत नेऩारी/अॊग्रजी  र ७५० /-  

३१ फसोफास प्रभाखणत मसपारयश र १५० /-  

३२ नाफारक ऩरयचम ऩत्र मसपारयश र ७५० /-  

३३ ऩतीऩत्नी बफच सम्फन्ध ववच्छेद र ४५० /-  

३४ चारयबत्रक प्रभाणऩत्रको मसपारयश बायतको 
रार्ग 

र ३०० /-  

३५ साधायण मसपारयश अग्रेजी  र ७५० /-  

३६ ततनऩसु्त ेप्रभाखणत र १५० /-  

३७ सॊस्था दताि मसपारयश र ७५० /-  

३८ सॊस्था दताि नवीकयण र ४५० /-  

३९ साधायण मसपारयश नेऩारी र ३०० 

४० नतकर हदन ेप्रततऩाना र ७५ /-  

४१ जन्भ वववाह सम्फन्ध ववच्छेद फसाइि सयाइि य 
भतृ्म ुदताि ३५ हदन मबत्र 

तनशलु्क 

४२ जन्भ वववाह सम्फन्ध ववच्छेद य भतृ्म ुदताि 
३५ हदन ऩश्चात 

र ७५ /-  

४३ फसाइि सयाइि न. ऩा. मबत्र र ५०० /- य वााम र ७५०/-  

४४ घटना दतािको प्रभाणऩत्रको प्रततमरवऩ र १५० /-  

४५ वववयण सच्चाउने र ७५० /-  

४६ साभाजजक सयुऺाको बत्ताको रार्ग ऩरयचम ऩत्र तनशलु्क 



फनाउन े

४७ छात्रववृत्त मसपारयश र ३०० /-  

४८ ववद्मारम दताि मसपारयश (तनजज) प्रा वव र १५०० /-  

४९ ववद्मारम दताि मसपारयश (तनजी) तनभावी 
स्तय 

र २२५० /-  

५० ववद्मारम दताि मसपारयश (तनजज) भाववस्तय र ३००० /-  

५१ उच्च भा वव दताि मसपारयश  र ४५०० /-  

५२ उद्मोग स्थाऩनाको मसपारयश र १५०० /-  

५३ भादकऩदाथिजन्म डडरयमसऩ मसपारयश र १५०० /-  

५४ भजल्टनेशन कम्ऩनीफाट उत्ऩाहदत साभानको 
डडरय मसऩ मसपारयश 

र १५०० /-  

५५ अन्म साभानको डडरय मसपारयश र ७५० /-  

 तघतो भलु्माॉकन 
५६ र ५ राि सम्भ र १५०० /-  

 र ५ राि देखि १० राि सम्भ र २२५० /-  

 र १० राि देखि २० राि सम्भ र ३००० /-  

 र २० राि देखि ५० राि सम्भ र ४५०० /-  

 र ५० राि देखि र १ कयोड सम्भ र ९००० /-  

 र १ कयोड बन्दा भार्थसम्भ र १८००० /-  

५७ हैमसमत तथा आम प्रभाखणत मसपारयश प्रतत 
हजाय  

र ३ /-  

५८ एकककृत सम्ऩवत्त कय राग ुबए ऩश्चात 

६० सवायी दताि मसपारयस हेबी सवायीको हकभा र १००० /- , सानो सवायी (चायऩाग्रे) 
को हकभा र ७०० /- भोटयसाइकरको हकभा र 

३००/- 

६१ व्मवसाम दताि मसपारयश र ५ राि सम्भको व्मवसामको रार्ग र ५००/- य ५ 
रािबन्दा भार्थको हकभा १०००/- 

 ववऻाऩन मसपारयश 

६२ १० वगि कपट सम्भ र ३०० /-  

 ११ वगि कपट देखि २४ कपटसम्भ र ७५० /-  

 २५ वगि कपट बन्दा भार्थ र १५०० /-  

६३ मोजना भाग सम्द्मौता मसपारयश र ३०० /-  

६४ घय नतशा ऩास न्मुनतभ र ५०० य  बुइि तराको र ३ ऩहहरो 
तराको र ४ दोस्रो तरा वा सो बन्दा भार्थ र ५ 



 

 

 

प्रतत वगि  कपट 

६५ नतशा सॊशोधन र १००० /-  प्रतत वगि पुट र २/- 

६६ नतशा म्माद थऩ र १०००/- प्रतत वगि पुट र २/- 

६७ घय भभित स्वीकृत र १०००/- प्रततपुट र २/- 

६८ घयको छानाको भोहडा पेने र १०००/- 

६९ अनभुती नमरइि फनाएका घयको अमबरिे याख्न े
सम्फन्ध 

घय नतशा ऩास गदाि राग्ने दस्तुयभा १०० प्रततशत 
थऩ गरय तनमभानुसाय  अमबरेि याख्ने 

७० साववक घय बत्काएय नमाॉ घय फनाउन े र १००० य घय नतशा ऩास  अनुसायको दस्तुत मरने 
७१ अस्थामी सॊयचनाको हकभा घय नतशा ऩास ऩतकी बवनभा राग्ने दस्तयुको ५० प्रततशत 

७२  बायत प्रवेशको रार्ग याहदानी मसपारयश र ७५० /-  

७३ प्मायाग्राइडडङ्ग सम्फन्धी अनभुतत मसपारयश र १००० /-  

७४ वगीकयणभा नऩयेका ववमबन्न प्रकायका 
मसपारयश दताि नववकयण रगामतका ववषमभा 
काभको प्रकृवत्तका आधायभा  

र ७५० /-  

७५ इजन्जतनमय, सव इजन्जतनम, ड्राफ्टभेन य 
इजन्जतनमरयङ्ग कन्सल्टेन्सी 

र ६००० /-  

७६ इजन्जतनमय, सव इजन्जतनम, ड्राफ्टभेन य 
इजन्जतनमरयङ्ग कन्सल्टेन्सीको नववकयण 

र ३७५० /-  

७७ घय जग्गा व्मवसाम र १५००० /-  

७८ घय जग्गा व्मवसाम नववकयण  र ७५०० /-  

७९ तनभािण व्मवसातम ठेकदाय र ३००० /-  

८० तनभािण व्मवसामी ठेकदाय र १५०० /-  

८१ प्रजम्फङ्ग पभि /व्मजतत/इरेजतेकर 

पभि/व्मजतत/ऩेन्टय पभि/व्मजतत/सेनेटयी पभि  

र १५०० /-  


