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अनसूुची - २ 

- दफा ४ तथा अनसूची–१ को भाग–१ सँग सम्बन्धित _ 
 

 

भीरकोट राजपत्र 

भीरकोट नगरपालिकाद्धारा प्रकान्ित 
खण्ड १ संख्या ५ लिलतिः २०७५/०३/२१ 

भाग-१ 

भीरकोट नगरपालिका 
 

 

भीरकोट नगरपालिकको आलथिक ऐन, २०७५ 

भीरकोट नगर सभाबाट स्वीकृत लिलतिः २०७५/०३/२१ 

प्रस्तावनािः  

भीरकोट नगरपालिकाको आलथिक वर्ि 2075 को अथि सम्बधिी प्रस्ताविाई कायािधवयन गनिको 

लनलित्त स्थानीय कर तथा िलु्क संकिन गने, छुट ददने तथा आय संकिनको िालग प्रिासलनक व्यवस्था 

गनि वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संवविानको िारा 2२8 को उपिारा (2) बिोन्जि भीरकोट नगर 

सभािे यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संन्िप्त नाि र प्रारम्भिः (क) यस ऐनको नाि “आलथिक ऐन, 2075” रहेको छ । 

(ख) यो ऐन 207५ साि श्रावण 1 गतेदेन्ख भीरकोट नगरपालिका िेत्रिा िागू हनुेछ । 
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२. एवककृत सम्पलत करिः (१) भीरकोट नगरपालिकाका िेत्रलभत्र अनसूुची (1)(क),(ख) र (ग) 

बिोन्जि िूल्याङ्कन गरर एवककृत सम्पन्त्त कर िगारइ् असूि उपर गररनेछ । 

३. घर वहाि करिः (१) भीरकोट नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यन्ि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, 

ग्यारेज, गोदाि, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंन्िक तवरिे वहाििा िगाईएका 

घरिनीहरुबाट घर वहाि कर िगाइने छ ।  

(2) उपदफा (1) बिोन्जिको घर बहाि कर बहाििा िगाएको रकिको 2 प्रलतितका दरिे हनु 

आउने रकि असूि गररने छ । 

(3) उपदफा (1) बिोन्जि घर बहाििा िगाउने घरिनीहरुिे घर बहाििा ददँदा सम्बन्धित 

घरिनी र बहाििा वस्नेका ववचिा के कलत रकििा ददएको हो सो स्पष्ट हनुे सो सिेत खिुाई 

सम्झौता गनुिपनेछ र त्यस्तो सम्झौताको १ प्रलत अलनवायि रुपिा नगरपालिकािा पेि गनुिपनेछ । 

(4) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेखेको भएतापलन लसद्धाथि राजिागि खण्डको ८२ वफट लभत्र 

लनिािण भएका घरहरु सिेत भाडािा ददएको रहेछ भने त्यस्ता घरहरुको सिेत यसै ऐन 

अनसुारको घर बहाि कर िगाइने छ । 

तर  

लसद्धाथि राजिागि खण्डको ८२ वफट लभत्र लनिािण भइि भाडािा ददएका घरहरुको घर बहाि कर 

असिु उपर गरेका कारण सडक िापदण्ड अनसुार सम्बन्धित घरिनीिे पािना गनुि पने ितिबाट 

उधिनु्ि पाउने छैन । 

४. व्यवसाय दताि िलु्क र करिः  (1) नगरपालिका िते्र लभत्र कुनै पलन वकलसिका व्यवसाय तथा सेवा 

संचािन गदाि अलनवायि रुपिा नगरपालिकािा दताि गरर संचािन गनुिपनेछ । 

(2) उपदफा (1) बिोन्जि व्यवसाय दताि गदाि िाग्ने िलु्क अनसूुची -2 िा तोवकए बिोन्जि 

हनुेछ। 

तर 

यो ऐन िाग ुहनुभुधदा अगालड दताि भएका व्यवसायहरु यसै ऐन अधतगित दताि भएको िालनधछ । 
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(3) उपदफा (1) बिोन्जि भीरकोट नगरपालिका िेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवा संचािन 

गरेका व्यवसायीहरुिे आफुिे स्वयं घोर्णा गरेको िगानी र आलथिक कारोवारको कुि रकिको 1 

प्रलतितका दरिे हनु आउने रकि व्यवसाय करका रुपिा िगाई असूि उपर गररनेछ ।  

(4) उपदफा (1) विोन्जि लसद्धाथि राजिागि खण्डको ८२ वफट लभत्र संचािनिा रहेका व्यापार 

व्यवसायीहरुबाट सिेत उपदफा (3) बिोन्जि व्यवसाय कर िगाइने छ । 

तर  

लसद्धाथि राजिागि खण्डको ८२ वफट लभत्र संचािनिा रहेका व्यवसायीहरुवाट व्यवसाय कर असिु 

उपर गरेका कारण सडक िापदण्ड िगायतका प्रचलित नपेाि कानून विोन्जि पािना गनुि पने 

ितिहरुबाट उधिनु्ि पाइने छैन । 

५. ढुगा लगट्टी वािवुा ववक्री तथा लनकासी िलु्किः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र साविजलनक स्थिबाट 

उत्पादन हनुे ढंुगा लगटी बािवुा िगाएत दहत्तरबहत्तर सिेतको ववक्री ववतरण अनसूुची (३) बिोन्जि 

वववक्र ववतरण गने र असिु उपर गररनेछ । 

६. सवारी सािन दताि/नववकरण िलु्किः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र दताि भएका सवारी सािनिा अनसूुची 

(4) बिोन्जि सवारी सािन दताि तथा नववकरण िलु्क िगाइि असिु उपर गररनेछ । 

७. ववज्ञापन करिः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनिा अनसूुची (5) बिोन्जि ववज्ञापन कर िगाइि 

असूि उपर गररनेछ । 

८. िनोरधजन करिः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र हनुे िनोरधजन व्यवसाय सेवािा अनसूुची (6) बिोन्जि 

व्यवसाय कर िगाइि असिु उपर गररनेछ । 

९. बहाि लबटौरी िलु्किः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र नगरपालिकािे लनिािण गरेका हाट बजार 

िगायतका िेत्रिा प्रलत सय वगि वफट वरावर रु 100/- का दरिे प्रलत िवहना बहाि लबटौरी 

िलु्क िगाई असूि उपर गररनेछ । 

१०. पावकि ङ िलु्किः (१) भीरकोट नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी सािनिाई पावकि ङ सवुविा उपिब्ि 

गराए वापत अनसूुची (7) बिोन्जि पावकि ङ िलु्क िगाइि असूि उपर गररनेछ। 
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११. टे्रवकङ्ग, कोयोवकड, क्यानोइङ्ग, बधजी जन्म्पङ्ग, न्जपफ्िायर र र् याफ्टीङ्ग दताि वा नववकरण तथा अनिुलत 

िलु्किः  (१) भीरकोट नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र टे्रवकङ्ग, कायोवकड, क्यानोइङ्ग, बधजी जन्म्पङ्ग, 

न्जपफ्िायर र र् याफ्टीङ्गसेवा वा व्यवसाय दताि/नववकरण/अनिुलत िलु्क अनसूुची (8) बिोन्जिको 

िलु्क िगाइि असूि उपर गररनेछ । 

१२. सेवा िलु्क, दस्तरुिः (1)नगरपालिकािे लनिािण, संचािन वा व्यवस्थापन, सडक उपयोग सेवा िलु्क 

िगायतका सेवा िलु्क  अनूसूची (9) िा उन्ल्िन्खत स्थानीय पूवाििार र उपिब्ि गराइएको सेवा 

सवुविा वापत सेवाग्राहीहरुबाट सोही अनसूुचीिा व्यवस्था भए अनसुार सेवा िलु्क/दस्तरु िगाई 

असूि उपर गररनेछ। 

१३. पयिटन िलु्किः (१) पयिटन िलु्क सम्बधििा प्रदेि काननुिा व्यवस्था भए अनसुार हनुेछ । 

१४. कर छुटिः (१) यस ऐन बिोन्जि कर लतने दावयत्व भएका व्यन्ि वा संस्थाहरुिाइि कुनै पलन 

वकलसिको कर छुट ददइिने छैन । 

तर  

भीरकोट नगरसभाबाट छुट ददने भलन कर लतने दावयत्व भएका व्यन्ि वा संस्थािाइि कर छुट ददन 

बािा पने छैन । 

१५. कर तथा िलु्क संकिन सम्बन्धि कायिववलििः (१) यो ऐनिा भएको व्यवस्था अनसुार कर तथा 

िलु्क संकिन सम्बन्धि कायिववलि तोवकए बिोन्जि हनुे छ । 
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अनसूुची – १ )क(  

(आलथिक ऐनको दफा २ सगँ सम्बन्धित) 

जग्गाको वगीकरणिूल्याङ्कन र धयूनति दररेट 

लस न जग्गाको वगीकरण  जग्गाको धयूनति 
िूल्याङ्कन 

आगािी आलथिक वर्ि ०७५/०७६ को  कर  

१ आलथिक वर्ि 
०७४/०७५िा 
िािपोत कायाििय 
स्याङ्गजा र वालिङ्गिे 
गरेको वगीकरण 
अनसुार  

आलथिक वर्ि 
०७४/०७५िा 

िािपोत कायाििय 
स्याङ्गजा र 

वालिङ्गिे गरेको 
धयनुति िलु्यका 

आिारिा 

कर योग्य सम्पत्तीको िलु्य (िािपोत कायाििय 
स्याङ्गजा र वालिङ्गको आलथिक वर्ि ०७४/०७५ को 

धयनुति िलु्याकन अनसुार िलु्य कायि हनुे) 

सम्पन्त्त करको 
दर  

रु १ देन्ख १ िाख सम्ि रु 25/- 
रु १ िाख देन्ख  रु  2 िाख सम्ि रु 50/- 
रु 2 िाख देन्ख  रु 3 िाख सम्ि रु 75/- 
रु 3 िाख देन्ख  रु 5 िाख सम्ि रु 100/- 
रु 5 िाख देन्ख  रु 7 िाख सम्ि रु 125/- 
रु 7 िाख देन्ख  रु 9 िाख सम्ि रु 150/- 
रु 9 िाख देन्ख  रु 11 िाख सम्ि रु 175/- 
रु 11 िाख देन्ख  रु 14 िाख सम्ि रु 200/- 
रु 14 िाख देन्ख  रु 17 िाख सम्ि रु 250/- 
रु 17 िाख देन्ख  रु २0 िाख सम्ि रु 300/- 
रु 20 िाख देन्ख  रु २3 िाख सम्ि रु 350/- 
रु 23 िाख देन्ख रु 26 िाख सम्ि रु 400/- 
रु 26 िाख देन्ख  रु 30 िाख सम्ि रु 500/- 
रु 30 िाख देन्ख  रु 34 िाख सम्ि रु 650/- 
रु 34 िाख देन्ख  रु 38 िाख सम्ि रु 850/- 
रु 38 िाख देन्ख  रु 4२ िाख सम्ि रु 1000/- 
रु 42 िाख देन्ख  रु 46 िाख सम्ि रु 1200/- 
रु ४६ िाख देन्ख  रु 50 िाख सम्ि रु 1४00/- 
रु 50 िाख देन्ख  रु ५4 िाख सम्ि रु 1600/- 
रु 54 िाख देन्ख  रु ५8 िाख सम्ि रु 1800/- 
रु ५8 िाख देन्ख  रु 62 िाख सम्ि रु 2000/- 
रु 62 िाख देन्ख  रु 67 िाख सम्ि रु 2250/- 
रु 67 िाख देन्ख  रु 72 िाख सम्ि रु 2500/- 
रु 72 िाख देन्ख  रु 77 िाख सम्ि रु 2750/- 
रु 77 िाख देन्ख  रु 83 िाख सम्ि रु 3000/- 
रु 83 िाख देन्ख  रु 89 िाख सम्ि रु ३350/- 
रु 89 िाख देन्ख  रु 95 िाख सम्ि रु 3500/- 
रु 95 िाख देन्ख  रु १ करोड सम्ि रु 3750/- 
रु १ करोड देन्ख  रु १ करोड ५० िाख सम्ि रु 5250/- 
रु १ करोड ५० िाख देन्ख  रु २ करोड सम्ि रु 6750/- 
रु २ करोड देन्ख  रु २ करोड ५० िाख सम्ि रु 8250/- 
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रु २ करोड ५० िाख देन्ख  रु ३ करोड सम्ि रु 9750/- 
रु ३ करोड देन्ख  रु ३ करोड ५० िाख सम्ि रु 11250/- 
रु ३ करोड ५० िाख देन्ख रु ४ करोड सम्ि 12750/- 
रु ४ करोड देन्ख  रु ४ करोड ५० िाख सम्ि 14250/- 
रु ४ करोड ५० िाख देन्ख रु  ५ करोड सम्ि 15750/- 
रु ५ करोड देन्ख िालथ प्रलत हजार रु 2/- थप 
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अनसूुची – १ )ख(  

(आलथिक ऐनको दफा २ सगँ सम्बन्धित) 

संरचनाको िूल्याकंन दर 

 

िते्र 

संरचना प्रलत वगिवफट रु. 

RCC फे्रि स्टक्चर र RCC 
ढिानको छाना 

RCC फे्रि स्टक्चर र RCC 
जस्ताका छाना 

लसिेधटको जोडाईिा 
ढंुगा/इट्टा को गाह्रो र 
RCC ढिानको छाना 

िाटोको जोडाईिा 
ढंुगा/इट्टा को गाह्रो र 
RCC ढिानको छाना 

लसिेधटको जोडाईिा 
ढंुगा/इट्टा/ब्िकको को 
गाह्रो र जस्ता/स्िेटको 

छाना 

िाटोको जोडाईिा 
ढंुगा/इट्टा/ब्िकको को 
गाह्रो र जस्ता/स्िेटको 

छाना 
व्यापाररक, 

औिोलगक तथा 
संस्थागत 

वसोवास 

व्यापाररक, 
औिोलगक तथा 

संस्थागत 

वसोवास 

व्यापाररक, 
औिोलगक 

तथा संस्थागत 

वसोवास 

व्यापाररक, 
औिोलगक तथा 

संस्थागत 

वसोवास 

व्यापाररक, 
औिोलगक तथा 

संस्थागत 

वसोवास 

व्यापाररक, 
औिोलगक तथा 

संस्थागत 

वसोवास 

क व्यापाररक 650/- 625/- 500/- 480/- 500/- 480/- 410/- 390/- 345/- 325/- 300/- 290/- 

ख आवसीय 550/- 500/- 420/- 420/- 430/- 390/- 340/- 320/- 285/- 260/- 240/- 200/- 

ग अधय 450/- 400/- 390/- 390/- 390/- 350/- 310/- 290/- 250/- 225/- 200/- 150/- 
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अनसूुची – १ )ग(  

(आलथिक ऐनको दफा २ सगँ सम्बन्धित) 

संरचनाको ह्रास कट्टी सम्बन्धि व्यवस्था  

संरचनाको 
प्रकार  

RCC फे्रि 
स्टक्चर  

RCC फे्रि 
स्टक्चर 

र 
जस्ताको 
छाना 

लसिेधटको 
जोडाइिा 

ढंुगा/इट्टाको 
गाह्रो र          

RCC ढिानको 
छाना 

िाटोको 
जोडाइिा 

ढंुगा/इट्टाको 
गाह्रो र RCC 
ढिानको 
छाना 

िाटोको जोडाइिा 
ढंुगा/इट्टा/ब्िकको 

गाह्रो र 
जस्ता/स्िेटको छाना 

िाटोको 
जोडाइिा 

ढंुगा/इट्टाको 
गाह्रो र 

जस्ता/स्िेटको 
छाना 

कच्ची 
घर 

१-5 वर्ि 5 5 5 10 10 10 10 

6-10 वर्ि 10 12 12 15 18 10 25 

11-15 
वर्ि 

12 15 15 20 25 20 30 

16-20 
वर्ि 

15 20 20 25 30 27 40 

21-25 
वर्ि 

20 25 25 30 35 35 40 

26-30 
वर्ि 

25 30 30 35 40 40 40 

31-35 
वर्ि 

30 35 35 40 40 40 40 

36-40 
वर्ि 

35 40 40 40 40 40 40 

40 वर्ि 
भधदा िालथ  

40 40 40 40 40 40 40 
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अनसूुची  2 

(आलथिक ऐनको दफा 4 सगँ सम्बन्धित) 

व्यवसाय दताि िलु्क 

क्र.स. व्यवसायको वकलसि दताि िलु्क कैवफयत 
1 कपडा पसि  रु 1000/-  
2 फेधसी पसि रु 1000/-  
3 गहना पसि रु 1000/-  
4 भाँडा पसि रु 1000/-  
5 और्लि पसि रु 1000/-  
6 लसिाई/टेिररङ्ग पसि 

दैलनक उपभोग्य वस्तकुो थोक वववक्र 
रु 1000/- 

रु 2000/- 
 

7 ईिेन्क्ट्रक सािान वववक्र रु 2000/-  
8 ववद्यतु सािान वववक्र पसि रु 2000/-  
9 फोटोग्राफर/ फोटो व्यवसाय रु 1000/-  
10 पसु्तक पसि तथा स्टेिनरी रु 1000/-  
11 िाछा, िास ुपसि रु 3000/-  
12 फलनिचर िोिःरुि रु 2000/-  
13 काष् ठ व्यवसाय रु 2000/-  
14 िोटर पाटिस तथा वकि सफ रु 3000/-  
15 सवारी सािन वववक्र(साईकि, िोटरसाईकि, गाडी) िोिःरुि रु 3000/-  
16 हाडिवयेर सािान पसि रु 2000/-  
17 शृ्रङ् गार तथा उपहार सािान/व्यूवटपाििर रु 1000/-  
18 आयि लनगि पेट्रोि पम्प रु 5000/-  
19 पयिटन सािालग्र वववक्र(हस्तकिा) रु 1000/-  
20 ििित संभार सेवा(हावा भने/पम्चर/िनुे) रु 1000/-  
21 घडी, रेडीयो, िगुा लसिाउने िेलसन, स्टोभ, भाँडाहरु, पङ् खा आदी 

ििित 
रु 1000/-  

22 कपडा ििुाई रु 1000/-  
23 साईन बोडि िेख् ने रु 1000/-  
24 पावटि प्यािेस र क्याटररङ्ग रु 5000/-  
25 साउण्ड लसस्टि रु 3000/-  
26 लडपाटििेण्टि सपुरिाकेट रु 5000/-  
27 पान पसि रु 1000/-  
28 उद्योग व्यवसाय(घरेि ुउद्योग) रु 2000/-  
29 उद्योग व्यवसाय(कृवर्-गाई, भैंसी, वाख्रा, पोन्ल्ट्र तथा वधय जधय ) 

फिि 
रु १०००/-  

30 उद्योग व्यवसाय(होटि) रु 5000/-  
31 उद्योग व्यवसाय(ट्राभि एण्ड वटकेवटङ्ग) रु 5000/-  
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नोटिः क्रिसंख्या १ देखी 4६ सम्ि उल्िेन्खत व्यवसायहरु नपेाि सरकारका अधय लनकायिा दताि 
भएको प्रिाणपत्र सवहत नगरपालिकािा व्यवसाय दतािको िालग आएिा व्यवसाय दताि वापत रु 
१०००/- दताि िलु्क लिईनछे । तर अधय कायािियिा दताि गनि नपने गरर नगरपालिका 
कायािियबाटै दतािको प्रिाणपत्र उपिब्ि हनु े व्यवसायको हकिा िालथ तोवकए बिोन्जिको दताि 
िलु्क लिईनछे । 

32 उद्योग व्यवसाय(प्याराग्िाईलडङ्ग) रु 3000/-  
33 उद्योग व्यवसाय(रेषु्टरेण्ट) रु 3000/-  
34 उद्योग व्यवसाय(छापाखाना) रु 3000/-  
35 उद्योग व्यवसाय(कुटानी वपसानी लिि) रु 2000/-  
36 बैंक तथा ववन्त्तय संस्था रु २000/-  
३७ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रु १500/-  
३८ अधय सािाधय सहकारी संस्था रु १000/-  
37 उद्योग व्यवसाय(अस्पताि/डेधटि/न्क्िलनक) रु 5000/-  
38 उद्योग व्यवसाय(लनजी ववद्यािय) रु 5000/-  
39 उद्योग व्यवसाय(जग्गा व्यवसाय) रु 10000/-  
40 अस्थाई हाट बजार वा घमु्ती पसि रु 3000/-  
41 तरकारी/फिफूि रु १000/-  
42 कपाि काट्ने सैिनु रु १000/-  
43 वलगिकरणिा नपरेको अधय व्यवसाय दताि  रु १०००/-  
44 िादक पदाथि जधय लडिरलसप दताि रु ३०००/-  
45 िन्ल्टनेिनि कम्पनीबाट उत्पाददत वस्तकुो लडिरलसप दताि रु ३०००/-  
46 प्िन्म्बङ्ग फिि /व्यन्ि/इिेन्क्ट्रकि फिि/व्यन्ि/पेधटर 

फिि/व्यन्ि/सेनेटरी फिि  

रु १०००/-  

कधसल्टेधसी सूचीकृत दस्तरु 
१ इन्धजलनयर, सव इन्धजलनय, ड्राफ्टिेन र इन्धजलनयररङ्ग कधसल्टेधसी रु ७000/-  
२ कानूनी सेवा व्यवसाय/िेखापढी रु 3000/-  
३ िेखा परीिक रु 3000/-  
४ वविा एजेण्ट रु 3000/-  
५ सभेयर रु 2000/-  
६ अधय प्रकारको कधसल्टेधसी रु 2000/-  
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अनूसूची -३ 

(आलथिक ऐनको दफा 5 सगँ सम्बन्धित) 

ढंुगा लगट्टी वािवुा बहत्तर/दहत्तर 

 

क्र.स खोिाको नाि टेधडर आव्हान गने धयूनति अंक कैवफयत 
१ हेि,ु कालिका अस्पताि देखी बेगिती दह सम्ि रु १८०००००/- प्रलतिन लिटर 

रु ७०/- का 
दरिे (भ्याट 
बाहेक) 

२ बेगिती देखी कैनीरह सम्ि रु १२०००००/- 
३ कैनीरह देखी छाङ्गछाङ्गदी ओडारे सम्ि रु ६०००००/- 
 कुि जम्िा रु ३६०००००/- 
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अनसूुची - 4 
(आलथिक ऐन को दफा ६ संग सम्बन्धित) 

सवारी सािन दताि तथा लसफाररि/नववकरण िलु्क 

 

क्र.स. सवारीको वकलसि आलथिक वर्ि 2074/075 
को िलु्क 

आलथिक वर्ि 
2075/076 को िलु्क 

कैवफयत 

1 हेभी सवारी सािन रु १०००/- रु १०००/-  
2 चारपाग्र ेसवारी सािन रु ७००/- रु ७००/-  
3 िोटर साइकि िगायतका 

अधय सवारी 
रु ३००/- रु ३००/-  
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अनसूुची - 5 

 (आलथिक ऐनको दफा ७ संग संम्बन्धित) 

ववज्ञापन कर 

 

 

 

क्र स ववज्ञापनको प्रकार ववज्ञापनको धयूनति अंक ववज्ञापन िलु्क 

1 ववद्यतुीय बोडि  रु 3000/- 

 

2 ग्िो साईन बोडि लड.पी.एस.  रु 2000/- 

 

3 लभते्त िेखन प्रलत एक  रु 1000/- 

 

4 तिु व्यानर प्रलत एक  रु 1000/- 
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अनसूुची - 6 

(आलथिक ऐनको दफा 8 सगँ सम्बन्धित) 

िनोरधजन कर 

 

क्र स वववरण करका दरहरु (वावर्िक एकिषु्ट) कैवफयत 

1 लसनेिा हि रु 5000/- 

 
 

2 िहोत्सव लभत्रको रिाईिो िेिा दैलनक रु 5000/-  

3 केबिु िाईन रु 10000/- 

 
 

4 िहोत्सव िेिा दस्तरु प्रलतददन रु 10000/-  
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अनसूुची - 7 

(आलथिक ऐनको दफा 10 सगँ सम्बन्धित) 

पावकि ङ्ग िलु्क 

(नगरपालिकािे तोकेको पावकि ङ्ग िेत्रिा)  

 

 

क्र.स. सवारीको वकलसि दररेट ( प्रलतघण्टा) कैवफयत 
1 बस, ट्रक,  रु १०/-  
2 लिलनवस/ ट्रयाक्टर रु ७/-  
3 न्जप, कार, भ्यान, ट्याक्सी रु ५/-  
4 िोटर साईकि रु ३/-  
5 िोडर/डोजर रु २०  
6 बजार िेत्रिा िाि सिान वववक्र ववतरणका िालग पावकि ङ्ग 

गरेका गाडी 
रु १५/-  
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अनसुचुी  - 8 

(आलथिक ऐनको दफा 11 सगँ सम्बन्धित) 

टे्रवकङ्ग, कोयोवकड, क्यानोइङ्ग, बधजी जन्म्पङ्ग, न्जपफ्िायर र र् याफ्टीङ्ग दताि तथा नववकरण िलु्क 

 

क्र.स. व्यवसायको वववरण 
दताि/नववकरण/अनिुलत 

िलु्क 
1 टे्रवकङ्ग, कोयोवकड, क्यानोइङ्ग, बधजी जन्म्पङ्ग, न्जपफ्िायर र र् याफ्टीङ्ग दताि तथा 

नववकरण िलु्क 
प्रलत व्यवसाय रु ५०००/ 
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अनसूुची - 9 

(आलथिक ऐनको दफा 12 संग सम्बन्धित) 

 सेवा तथा सवुविाको िलु्क/दस्तरुिः 
लस न लसफाररि तथा सेवा िलु्कको वववरण  आलथिक वर्ि ०७४/०७५ को दर  आलथिक वर्ि ०७५/०७६ को दर, 

1 नागररकता प्रिाणपत्रको लसफाररि रु १५० /-  रु १५० /-  

2 नागररकता प्रिाणपत्रको प्रलतलिवप लसफाररि रु ३०० /-  रु ३०० /-  

3 अंलगकृत नागररकता प्रिाणपत्रको लसफाररि (नेपािी नागररकसंग वववावहत 
ववदेिी िवहिा) 

रु १५०० /-  रु १५०० /-  

4 अंलगकृत नागररकताको प्रिाणपत्रको संिोिन (नेपािी नागररकसंग वववावहत 
ववदेिी िवहिाको हकिा) 

रु ७५० /-  रु ७५० /-  

5 अंलगकृत नेपािी नागररकताको प्रिाणपत्रको लसफाररि (ववदेिी नागररकसंग 
वववाह गरेकी नेपािी िवहिाबाट जन्धिएको सधतानको हकिा) 

रु १५०० /-  रु १५०० /-  

6 नाता प्रिान्णत नेपािी रु ३०० /-  रु ३०० /-  

7 नाता प्रिान्णत अग्रजेी रु ७५० /-  रु ७५० /-  

8 घर जग्गाको नािसारी लसफाररि रु ३०० /-  रु ३०० /-  

9 गठुी जग्गाको िोवहयालन हकको लसफाररि रु ७५० /-  रु ७५० /-  

10 जग्गािनी प्रिाणपत्र (िािपूजाि) प्रलतलिवप तथा सेस्ता कायि लसफाररि रु ३०० /-  रु ३०० /-  

11 बकस जग्गा नािसारी लसफाररि रु १९५० /-  रु १९५० /-  

12 जग्गाको अंिवण्डा लसफाररि रु ४५० /-  रु ४५० /-  

13 जग्गाको अपतुािी लसफाररि रु १५०० /-  रु १५०० /-  

14 नाि संिोिन लसफाररि रु ३०० /-  रु ३०० /-  

15 चारवकल्िा प्रिान्णत लसफाररि ३ रोपनीसम्ि रु ३०० /-  रु ३०० /-  

16 चारवकल्िा लसफाररि ३ रोपनी भधदा बढी प्रलतरोपनी थप रु ७५ /-  रु ७५ /-  

17 घर बाटो लसफाररि २ रोपनीसम्ि रु ३०० /-  रु ३०० /-  

18 घर बाटो लसफाररि २ रोपनीभधदा बढी थप रु ७५ /-  रु ७५ /-  

19 खानेपानी जडानको लसफाररि स्थायी रु ३०० /-  रु ३०० /-  
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20 खानेपानीको अस्थायी लसफाररि रु ६०० /-  रु 1,000/- 
21 ववद्यतु जडान ३ फेजसम्िको  स्थायी लसफाररि  रु ४५० /-  रु ४५० /-  

22 ववद्यतु जडान ३ फेजभधदा बढी प्रलत  फेज थप रु ३०० /-  रु ३०० /-  

23 ववद्यतु जडान अस्थायी लसफाररि व्यन्िगत रु 500/- र संस्थागत रु 
1,000/- 

व्यन्िगत रु 700/- र संस्थागत रु 
1,200/- 

24 ववद्यतु नािसारी /ठाँउसारी लसफाररि  रु ३०० /-  500/- 
25 जग्गािनी प्रिाण पूजाि (िािपूजाि) िा घर कायि लसफाररि रु ४५० /-  500/- 
26 जधि लिलत प्रिान्णत लसफाररि नेपािीिा/जधि दताि रु १५० /-  रु १५० /-  

27 जधि लिलत प्रिान्णत लसफाररि अंग्रजेीिा  रु ७५० /-  रु ७५० /-  

28 ितृ्यू प्रिान्णत लसफाररि नेपािी रु १५० /-  रु १५० /-  

29 वववाह /ितृ्यू प्रिान्णत लसफाररि अंग्रजेीिा  रु ७५० /-  रु ८५०/- 
30 अवववावहत लसफाररस अंग्रजेी/नेपािी  रु ८५०/- 
31 बसोबास प्रिान्णत लसफाररि रु १५० /-  रु १५० /-  

32 नाबािक पररचय पत्र लसफाररि रु ७५० /-  रु ७५० /-  

33 पतीपत्नी लबच सम्बधि ववच्छेद रु ४५० /-  रु 1,000/- 
34 चाररलत्रक प्रिाणपत्रको लसफाररि भारतको िालग रु ३०० /-  रु 500/- 
35 सािारण लसफाररि अग्रजेी  रु ७५० /-  रु ७५० /-  

36 लतनपसु्ते प्रिान्णत रु १५० /-  रु १५० /-  

37 संस्था दताि आिा सिूह/यूवा क्िब/ऋण तथा वचत संकिक सहकारी 
संस्था 

 
 

 

रु ५००/- 

38 संस्था नवीकरण रु ४५० /-  रु ५0० /-  

39 सािारण लसफाररि नेपािी रु ३०० रु ३०० 

40 नक्कि ददने प्रलतपाना रु ७५ /-  रु २०/- 

41 जधि वववाह सम्बधि ववच्छेद बसाइि सराइि र ितृ्य ुदताि ३५ ददन लभत्र लनिलु्क लनिलु्क 

42 जधि वववाह सम्बधि ववच्छेद र ितृ्य ुदताि ३५ ददन पश्चात रु ७५ /-  रु ७५ /-  

43 बसाइि सराइि नगरपालिका लभत्र रु 500/- र वाह्य रु नगरपालिका लभत्र रु ५००/- र वाह्य रु 
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750/- 1,500/- 
44 घटना दतािको प्रिाणपत्रको प्रलतलिवप रु १५० /-  रु १५० /-  

45 व्यन्िगत घटना दताि वववरण सच्चाउन े रु ७५० /-  रु ७५० /-  

46 सािान्जक सरुिाको भत्ताको िालग पररचय पत्र बनाउन े लनिलु्क लनिलु्क 

47 छात्रवनृ्त्त लसफाररि  लनिःिलु्क 

48 ववद्यािय दताि लसफाररि (लनन्ज) प्रा. वव. रु १५०० /-  रु १५०० /-  

49 ववद्यािय दताि लसफाररि (लनजी) लनिावी स्तर रु २२५० /-  रु २२५० /-  

50 ववद्यािय दताि लसफाररि (लनन्ज) िाववस्तर रु ३००० /-  रु ३००० /-  

51 उच्च िा.वव. दताि लसफाररि  रु ४५०० /-  रु ४५०० /-  

52 उद्योग, व्यवसाय स्थापनाको लसफाररि रु १५०० /-  रु ५००/- 

53 िादकपदाथिजधय लडिरलसप लसफाररि रु १५०० /-  रु ५००/- 

54 िन्ल्टनेिन कम्पनीबाट उत्पाददत सािानको लडिर लसप लसफाररि रु १५०० /-  रु ५००/- 
55 अधय सािानको लडिर लसफाररि रु ७५० /-  रु ७५० /-  

५६ नगर स्तर बाहेक अधय लनकायिा योजना िाग लसफाररि  लनिःिलु्क 

५७ नगर स्तरीय योजना सम्झौता लसफाररि  लनिःिलु्क 
५८ आलथिक सहायता सम्बधिी लसफाररि  लनिःिलु्क 

  

5९ 
लितो िलु्याकन  

रु ५ िाख सम्ि रु १५०० /-  रु 2,0००/- 

रु ५ िाख देन्ख १० िाख सम्ि रु २२५० /-  रु २,7५०/- 

रु १० िाख देन्ख २० िाख सम्ि रु ३००० /-  रु ३,5००/- 

रु २० िाख देन्ख ५० िाख सम्ि रु ४५०० /-  रु ५,0००/- 

रु ५० िाख देन्ख रु १ करोड सम्ि रु ९००० /-  रु ९,5००/- 

रु १ करोड भधदा िालथसम्ि रु १८००० /-  रु १9,०००/- 

६० हैलसयत तथा आय प्रिान्णत लसफाररि प्रलत हजार  रु ३ /-   

६१ ववज्ञापन िलु्क 
१० वगि वफट सम्ि रु ३०० /-  रु 500/- 
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११ वगि वफट देन्ख २४ वफटसम्ि रु ७५० /-  रु 1000/- 

२५ वगि वफट भधदा िालथ रु १५०० /-  रु 2000/- 

 घर लनिािणको अनिुलत/नक्िा पास/अलभिेन्खकरण िलु्क 
6२ घर नक्िा पास धयनुति रु ५०० र  भइुि तिाको रु ३ 

पवहिो तिाको रु ४ दोस्रो तिा वा सो 
भधदा िालथ रु ५ प्रलत वगि  वफट 

धयनुति रु ५०० र  भइुि तिाको रु ३ 
पवहिो तिाको रु ४ दोस्रो तिा वा सो 

भधदा िालथ रु ५ प्रलत वगि  वफट 

6३ नक्िा संिोिन धयनुति रु १००० /-  वा प्रलत वगि फुट रु 
२/- 

धयनुति रु १००० /-  वा प्रलत वगि फुट रु 
२/- 

6४ नक्िा म्याद थप रु १०००/- वा प्रलत वगि फुट रु २/- रु १०००/- वा प्रलत वगि फुट रु २/- 

6५ घर ििित स्वीकृत रु १०००/- वा प्रलतफुट रु २/- रु १०००/-  वा प्रलतफुट रु २/-  

6६ घरको छानाको िोहडा फेने रु १०००/- रु १०००/- 

6७ अनिुती नलिइि बनाएका घरको अलभिेख राख्न ेसम्बधि  घर नक्िा पास गदाि िाग्ने दस्तरुिा १०० 
प्रलतित थप गरर लनयिानसुार अलभिेख राख्न े

6८ साववक घर भत्काएर नयाँ घर बनाउन े रु १०००र घर नक्िा  पास  अनसुारको 
दस्ततु लिने 

रु १००० र घर नक्िा पास  अनसुारको 
दस्ततु लिने 

६९ अस्थायी संरचनाको हकिा घर नक्िा पास पक्की भवनिा िाग्ने दस्तरुको ५० प्रलतित पक्की भवनिा िाग्ने दस्तरुको ५० प्रलतित 

7० भारत प्रवेिको िालग राहदानी लसफाररि रु ७५० /-  रु ७५० /-  

7१ प्याराग्िाइलडङ्ग सम्बधिी अनिुलत लसफाररि रु १००० /-  रु १००० /-  

7२ वगीकरणिा नपरेका ववलभन्न प्रकारका लसफाररि िगायतका ववर्यिा कािको 
प्रकृन्त्तका आिारिा  

रु ७५० /-  रु ७५० /-  

7३ इन्धजलनयर, सव इन्धजलनय, ड्राफ्टिेन र इन्धजलनयररङ्ग कधसल्टेधसीको 
नववकरण 

रु ३७५० /-  रु 5,000/- 

7४ घर जग्गा व्यवसाय नववकरण  रु ७५०० /-  रु 8,500/- 

7५ लनिािण व्यवसावय ठेकदार 'घ' वगिको नववकरण   रु ६,000/- 

७६ स्थानीय लनिािण सािाग्री र ज्यािाको दररेटको उपिब्िता   रु 1,000/- 

७७ लनिािण सािन भाडा (डोजर) प्रलत घण्टा  उपभोिा सलिलतिाई रु 1,900/- र 
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अधयिाई रु 2,200/- 
७८ लनिािण सािन भाडा (वटप्पर)  प्रलत घण्टा  उपभोिा सलिलतिाई रु 600/- र 

अधयिाई रु 1,000/- 
७९ व्यवसाय वधद  रु 500/- 

८० व्यवसाय नववकरण  रु 500/- 

८१ नक्सा पास आवेदन/ नक्िा पास वकताब  रु 500/- 

८२ लसफाररस दस्तरु/अधय दस्तरु               रु 300/- 

८३ घरबाटो लसफाररस  रु 300/- 
8४ वतन प्रिान्णत  रु 300/- 

8५ लसफाररि तथा बक्सौनी  रु 300/- 
8६ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  सरसफाई िलु्क 
सािारण आवालसय घर   रु १००/- 
भाडािा िगाईएको घरको भाडािा ददइएको प्रलत कोठाको थप रकि  रु २०/- 
होटि/िज/रेषु्टरेधट/ वकि िप/हाडवेयर  रु १००/- 
कपडा पसि/फेधसी पसि/पसु्तक/टेिररङ्ग/िददरा  रु १००/- 
और्िी पसि/भेटेरीनरी/ व्यटुीपाििर/कपाि काटने  रु १२५/- 
वकनारा /तरकारी पसि/ वकनारका साथ िददरा पसि  रु १५०/- 
िासजुधय पदािथ ववक्री गने पसि  रु २००/- 
अधय पसि  रु 1०0/- 

उपकरण भाडा 
एि.लस.डी. िन्ल्टिेलडया प्रोजेक्टर दैलनक   प्रलत घण्टा रु १००/- 

सडक उपयोग सेवा िलु्क 
क्र स सडकको नाि टेण्डर आव्वहानको धयूनति अंक सवारी सािनको वववरण 
८७ वयरघारी-बगरेबजार-ढापकु पवित ग्रा.स. 

वयरघारी-बगरेबजार-िोहनडाँडा पवित ग्रा.स. 
वयरघारी-बगरेबजार-स्वरेक टाप ुग्रा.स.  

बयरघारी-पलु्कोिखु-चनुडाँडा-लतसेदी ग्रा.स 

रु ४०००००/-  

ट्रक वटपर र डोजरको रु 
२००/, ट्याक्टर रु 
१५०/-, नीन्ज तथा 
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आज्ञािे, 
िििराज ढंुगाना 

प्रिखु प्रिासवकय अलिकृत 

८८ हेि-ुबििाटा- अजुिनचौपारी सडक ग्रा.स. रु ९२१००००/-(अजुिनचौपारी र भीरकोट नगरपालिकाको सहिलत अनसुार वाँडफाँड हनुे) भाडाका बस तथा 
लिलनबस रु १००/- 
अधय सवारी सािन रु 

४०/- 

८९ वयरघारी-जगतपूर-केघा ग्रा.स. 
दालसिङ्ग-केघा ग्रा.स. 
बयरघारी –बानेथोक-लबरुबा ग्रा.स. 
छाङ्छाङ्दी-दभङु्गठाटी ग्रा.स. 

रु २६००००/- 


