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फूढाननरकण्ठ नगयऩानरका 
नगय कामयऩानरकाको कामायरम 

आनथयक ऐन २०७४ 

फूढानीरकण्ठ नगयऩानरकाको अथय सम्फन्धी प्रस्तावराई कामायन्वमन गनय फनेको ववधेमक 
प्रस्तावना  ् फूढानीरकण्ठ नगयऩानरकाको आनथयक वषय 2074/075 को अथय सम्फन्धी प्रस्तावराई 
कामायन्वमन गनयको नननभत्त स्थानीम कय तथा शलु्क सॊकरन गने , छुट ददने तथा आम सॊकरनको 
प्रशासननक व्मवस्था गनय वाञ्छनीम बएकोरे,  

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

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब ्(1) मस ऐनको नाभ “आनथयक ऐन, 2074” यहेको छ । 

(2) मो ऐन 2074 सार श्रावण 1 गतेदेजि फूढानीरकण्ठ नगयऩानरका ऺेत्रभा रागू हनुेछ । 

२. सम्ऩनत कय् नगयऩानरकाका ऺेत्रनबत्र अनसूुजच (1) फभोजजभ घयजग्गा कय /एवककृत सम्ऩजत्त 
कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

३. बनूभ कय (भारऩोत): नगयऩानरका ऺेत्रनबत्र अनसूुजच (2) फभोजजभ बनूभ कय (भारऩोत) 
रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ ।  

४. घय वहार कय्  नगयऩानरका ऺेत्र नबत्र कुनै व्मजि वा सॊस्थारे बवन , घय, ऩसर, ग्मायेज, 
गोदाभ, टहया, छप्ऩय, जग्गा वा ऩोियी ऩूयै आॊजशक तवयरे वहारभा ददएकोभा बाडा सम्झौता  
फभोजजभ २ प्रनतशत घय जग्गा वहार कय नगयऩानरकाफाट रगाइने य असूर गरयनेछ ।  

५. व्मवसाम कय् नगयऩानरका ऺेत्रनबत्र व्माऩाय , व्मवसाम वा सेवाभा ऩूॉजीगत रगानी य आनथयक 
कायोवायका आधायभा अनसूुजच (३) फभोजजभ व्मवसाम कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

६. जनडफटुी, कवाडी य जीवजन्त ुकय् नगयऩानरका ऺेत्रनबत्र कुनै व्मजि वा सॊस्थारे ऊन, िोटो, 
जनडफटुी, वनकस, कवाडी भार य  प्रचनरत कानूनरे ननषे ध गरयएको जीवजन्त ुवाहेकका अन्म 
भतृ वा भारयएका जीवजन्तकुो हाड , नसङ, प्वाॉि, छारा जस्ता फस्तकुो व्मवसावमक कायोवाय 
गयेवाऩत काननुभा तोवकए फभोजजभ कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

७. सवायी साधन कय् नगयऩानरका ऺेत्रनबत्र दताय बएका सवायी साधनभा अनसूुजच (४) फभोजजभ 
सवायी साधन कय रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ । 
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तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोवह फभोजजभ 
हनुेछ । 

८. ववऻाऩन कय्  नगयऩानरका ऺेत्र नबत्र हनुे ववऻाऩनभा अनसूुजच (५) फभोजजभ ववऻाऩन कय 
रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ ।  

 तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोवह फभोजजभ 
हनुेछ । 

 

९. भनोयन्जन कय् नगयऩानरका ऺेत्रनबत्र हनुे भनो यन्जन व्मवसाम सेवाभा अनसूुजच (६) फभोजजभ 
व्मवसाम कय रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ ।  

तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोवह फभोजजभ 
हनुेछ । 

१०. फहार नफटौयी शलु्क् नगयऩानरका ऺेत्रनबत्र आपुरे ननभायण, येिदेि वा सॊचारन गये भा तथा 
वजायहरु सन्चारन गदाय प्रनत ददन रु २० देिी ३०० य व्मावसावमक प्रमोजनको रानग स्टर 
याख्दा प्रनत ददन रु २०० नगयऩानरकाफाट कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

११. ऩावकय ङ शलु्क् नगयऩानरका ऺेत्रनबत्र कुनै सवायी साधनराई ऩावकय ङ सवुवधा उऩरब्ध गयाए 
वाऩत नगयकामयऩानरका फाट  सवायी साधनको आधायभा  रु १० देजि रु १०० सम्भ कय 
रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

१२. टे्रवकङ्ग, कोमोवकड, क्मानोइङ्ग, फन्जी जजम्ऩङ्ग, जजऩफ्रामय य मायिफ्टीङ्ग शलु्क्  नगयऩानरकारे 
आफ्नो ऺेत्रनबत्र टे्रवकङ्ग, कामोवकड, क्मानोइङ्ग, फन्जी जजम्ऩङ्ग, जजऩफ्रामय य मायमफ्टीङ्ग सेवा वा 
व्मवसाम सॊचारन गयेवाऩत काननुभा तोवकए फभोजजभ कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

 

१३. सेवा शलु्क , दस्तयु् नगयऩानरकारे ननभायण , सॊचारन वा व्मवस्थाऩन गयेका अनूसूजच ७ भा 
उजल्रजित स्थानीम ऩूवायधाय य उऩरब्ध गयाइएको सेवाभा सेवाग्राहीफाट सोही अनसूुजचभा 
व्मवस्था बए अनसुाय शलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

१४. ऩमयटन शलु्क् नगयऩानरकारे आफ्नो ऺेत्रनबत्र प्रवेश गने ऩमयटकहरुवाट काननुभा तोवकए 
फभोजजभ कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोवह फभोजजभ 
हनुेछ । 
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१५. नमाॉ घय ननभायण तथा नक्शा ऩास दस्तयु: नगयऩानरकारे आफ्नो ऺेत्रनबत्र  ननभायण हनुे नमाॉ घय 
तथा नक्सा सम्फन्धी कामयका रानग अनसचुी ८ भा व्मवस्था बए अनसुाय शलु्क रगाइने य 
असूर उऩय गरयनेछ । 

१६. फारी धयौटी तथा अन्म धयौटी:  नगयऩानरकारे आफ्नो ऺेत्रनबत्र  फारी धयौटी तथा अन्म धयौटी 
कामयका रानग अनसचुी ९ भा व्मवस्था बए अनसुाय शलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

१७. पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन सेवा शलु्क : नगयऩानरकारे आफ्नो ऺेत्रनबत्र   पोहोय व्मवस्थाऩन गनय 
ववषमगत सनभतीफाट नसपायीस बई नगयसबाफाट जस्वकृत बए ऩश्चात पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन 
सेवा शलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

१८.  यजजषे्ट्रशन शलु्क : नगयऩानरकारे आफ्नो ऺेत्रनबत्र   काननुरे तोके फभोजजभ यजजषे्ट्रशन शलु्क 
रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

१९. कय छुट्  मस ऐन फभोजजभ कय नतने दावमत्व बएका व्मजि वा सॊस्थाहरुराई कुनै ऩनन 
वकनसभको कय छुट ददईने छैन ।  

२०. कय तथा शलु्क सॊकरन सम्फजन्ध कामयववनध्  मो ऐनभा बएको व्मवस्था अनसुाय कय तथा 
शलु्क सॊकरन सम्फजन्ध कामयववनध नगयऩानरकारे तोके अनसुाय हनुे छ । 
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सम्ऩनत कय 
अनसूुची १  

!_ 3/sf] d"NofÍg 

3/sf] agfj6 cf};t nfut b/ 

k|lt ju{ km'6 

x|f; s§L 
k|ltztdf 

s§L ug]{ hDdf 

aif{ 

leq sfrf]F aflx/ kfsf] O{6fdf df6f]sf] hf]8fO{ 

ePsf] jf sf7} sf7af6 ag]sf] / h:tf, 

lemu6L, 6fon, P;j]:6;sf] 5fgf ePsf] 3/ 

 

? ^)).– 

# @% 

leq aflx/ l;d]G6 Knfi6/ ul/ 5fgf 9nfg jf 

cf/ lj l; ul/Psf] jf h:tf, 6fon, lemu6L, 

P;j]:6;sf] 5fgf ePsf]  

? &%).– @ #) 

leq aflx/ kfsf] O{6f jf 9'Ëfdf l;d]G6 Knfi6/ 

ul/ 5fgf 9nfg -cf/ l; l; jf cf/ lj l; _ 

ul/sf] 3/ 

? !&%) .– ! &) 

cf/ l; l; k|m]d :6«Sr/df lnˆ6÷ P:sn]6/ 

h8fg ePsf] 3/ 

? !*)) .– )=&% !)) 

:6Ln k|m]d :6«Sr/, k|mljª6«;, kmfOj/ jf o:t} 

;+/rgf 

? !*)) .– )=&% !)) 

@_ hUufsf] d"NofÍg b/ 

c_ uf]/]6f] af6f] ePsf] k|lt cfgf ? !,)),))).– 

cf_ slRr÷ u|fe]n ;8s  k|lt cfgf ? #,)),))).– 

O_ lelq ;xfos lkr ;8s k|lt cfgf ? $,)),))).– 

O{_ d'n lkr ;8s k|lt cfgf ? *,)),))).– 

#_ 3/ hUuf s/sf] b/M- घर जग्गा कर प्रयोजनको ऱागी मात्र 

!_ klxnf] ? #) nfv ;Dddf Psd'i7 ? %)).– 

@_ To;kl5sf] yk ? @) nfv ;Dd )=)* k|ltzt  

#_ To;kl5sf] yk ? %) nfv ;Dd )=!% k|ltzt 

$_ To;kl5sf] yk ? ! s/f]8 ;Dd )=@% k|ltzt 

%_ To;kl5sf] hlt;'s} ?k}of yk eP klg )=#% k|ltzt 
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$= 3/ hUufs/ ;DaGwdf . 

क. घर जग्गा मलू्याङ्नका लागग नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकागित स्थानीय स्वायत्त िासन , सातौं 

गनयमावली २०७२ को भाग ३ बमोगजम नयााँ तथा वक्यौता करका लागी घरको मलू्य कायम गने र 

जग्गाको के्षत्रफल कायम गने हकमा गनमााण भएको घरको जम्मा वगाफुटलाई नगरपालीकाको हाल 

कायम रहकेो FAR  १.७५ प्रगतितले भाग गरर आउने  वगाफुटलाई पनु आना ३४२.२५ ले भाग गरर 

कायम हुन आएको जग्गाको के्षत्रफलमा नघट्ने गरर घरले चगचाएको जग्गा कायम गने साथै घर जग्गा कर 

बक्यौता असलु गने हकमा आधार वर्ा आ .व. ०७३।०७४ लाई आधार वर्ा मानी मालपोत कायाालय 

काठमाण्डौद्धारा मलू्याङ्कन गरीएको आ .व. ०७३।०७४। को दररेट र नयााँ घर जग्गाकरका लागी 

नगरपालीकाद्धारा गनधाारण गररएको नयााँ दररेटलाई आधार मागन जगमनको मलू्य कायम गरर घर जग्गा 

कर असलु गररनेछ। घर जग्गाकर बक्यौता रहकेो हकमा आधार वर्ामा कायम भएको घर जग्गा कर जगत 

वर्ा बााँकी छ त्यगत वर्ाको घर जग्गा कर गणुा गने  र थप १० प्रगतित जररवाना लगाउने तथा चाल ुआ.व. 

को श्रावण दखेी असोज -३ मगहना - गभत्र घर जग्गाकर गतना आउनेलाई घर जग्गा करमा १० प्रगतित छुट 

हुनेछ । 

ख.सावाजगनक जग्गामा गनमााण भएका भवन र संस्थाको नाममा जग्गा रगह धागमाक संस्थाको रुपमा संन्चालन 

रहकेो मठ ,मगन्दर र गमु्बाहरुलाई भने घर जग्गाकर छुट हुनेछ । 

 

एकीकृत सम्पगत्त करको दर 

कर योग्य एकीकृत सम्पगत्तको मलू्य दर बार्ीक 

दि लाख रुपैयााँ सम्म पगचचस रुपैया दगेख दइु सय रुपैयााँ सम्म 

दि लाख एक रुपैयााँ दखेी गवस लाख रुपैयााँ सम्म दइु सय पचास रुपैया  दगेख चार सय रुपैयााँ सम्म 

गवस लाख एक रुपैया दगेख तीस लाख रुपैयााँ सम्म पााँच सय रुपैयााँ दगेख एक हजार रुपैयााँ सम्म 

गतस लाख एक रुपैयााँ दगेख पचास लाख रुपैयााँ सम्म एक हजार दइु सय रुपैया दगेख गतन हजार रुपैया सम्म 

पचास लाख एक रुपैयााँ दगेख एक करोड रुपैयााँ सम्म तीन हजार पााँच समय रुपैयााँदखेी दि हजार रुपैयााँ 

सम्म 

एक करोड रुपैयााँ दगेख दइु करोड रुपैयााँ सम्म बाह्र हजार रुपैयााँ दखेी वीस हजार रपैयााँ सम्म 

दइु करोड एक रुपैयााँ दगेख पााँच करोड रुपैया सम्म पगचचस हजार रुपैया दखेी साठी हजार रुपैयााँ सम्म 

पााँच करोड एक रुपैयााँ दखेी मागथ दइु रुपैयााँ प्रगतहजार 

 

नोट: यस आ.व. मा सम्पगत्त कर लगाउन गवज्ञहरु समावेि भएको टोली गठन गरी अध्ययन  तथा 

अनसुन्धान गराइनेछ । सो को आधारमा आगामी वर्ादखेी लाग ुगररनेछ ।  
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बनूभ कय (भारऩोत) 
अनसूुची २ 

क्र.स गववरण दर 

१ न्यनुतम रु २५ 

२ प्रगतरोपनी रु १ .००  

३ बक्यौता जररवाना १०% 

४ जग्गा बाझो राखेमा न्यनूतम ( १ रोपनी भन्दा कम) 

प्रगत रोपनी 

रु ५०० 

रु १००० 

 

 व्मवसाम कय 
 अनसूुची ३ 

क्र.सं. गववरण दर / रकम रु 

१ गडपाटा मेन्ट स्टोर दताा र नगवकरण ३००० 

२ व्यावसाय दताा चरुोट तथा रक्सी  

 क. ठुला रु.५ लाख भन्दा मागथ ५००० 

 ख. साना रु.५ लाख सम्स २००० 

३ खदु्रा व्यावसाय (गकराना)   

 क. ठुला रु. ५ लाख भन्दा मागथ ४००० 

 ख. साना रु. ५ लाख सम्म २००० 

 ग. होलसेल (थोक गवके्रता) १००० 

४ सनुचााँदी तथा गहना बनाउने पसल  

 क. ठुला रु.५ लाख भन्दा मागथ २००० 

 ख. साना रु.५ लाख सम्म १००० 

५ ईलेक्रोगनक सामान खररद गबक्री व्यावसाय  

 क. ठुला रु.५ लाख भन्दा मागथ २००० 
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 ख. साना रु.५ लाख सम्म १००० 

६ गनमााण सामाग्री हाडावयर व्यावसाय  

 क. ठुला रु.५ लाख भन्दा मागथ ५००० 

 ख. साना रु.५ लाख सम्म २००० 

७ फगनागसङ  

 क. रु ५ लाख भन्दा मागथका ठुला ५००० 

 ख. रु ५ लाख भन्दा तलका साना २००० 

८ पेरोगलयम पदाथा स्टोर वा गडपो  

 ग. रु ५ लाख भन्दा मागथका ठुला ५००० 

 घ. रु ५ लाख भन्दा तलका साना १००० 

९ कपडा पसल फेन्सी स्टोर  

 क. ठुला रु.५ लाख भन्दा मागथ २००० 

 ख. साना रु.५ लाख सम्म १००० 

१० सवारी साधन गवके्रता  

 क. ठुला रु.५ लाख भन्दा मागथ ५००० 

 ख. साना रु.५ लाख सम्म २००० 

११ गविेर् परामसा तथा अन्य व्यवसागयक सेवा  

 क. ठुला रु.५ लाख भन्दा मागथ २००० 

 ख. साना रु.५ लाख सम्म १००० 

१२ काननु व्यवसायी  ५०० 

१३ ईगन्जगनयररङ तथा कन्सल्टेगन्स प्रगत घर  १००० 

१४ लेखापररक्षक  

 क. गस.ए ५००० 

 ख. अन्य १००० 

१५ दन्त पररक्षक ५०० 

१६ अनसुन्धान कताा तथा परामिा दाता १००० 

१७ कम््यटुर एनागलष्ट तथा प्रोगामर  

 क. शे्रणी गवज्ञ १००० 

 ख. शे्रणी सामान्य ५०० 

१८ गवमा अगभकताा ५०० 
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१९ सभेयर १००० 

२० अनवुादक ५०० 

२१ पिगुचगकत्सक १००० 

२२ सेयर दलाल १००० 

२३ सामान ढुवानी तथा कम्पनी रान्सपोट सगभास २००० 

२४ संस्थागत पेन्टर ५००० 

२५ सामान्य पेन्टर ५०० 

२६ गनमााण व्यावसयी ५००० 

२७ उत्पादन मलुक उधोग ५००० 

२८ व्यावसायीक संकलन केन्द्र (गडपो)  ५०० 

२९ घरेल ुउधोग  

 क. ठुला २००० 

 ख. साना १००० 

३० उजाामलुक उधोग  

 क. ठुला २००० 

 ख. साना १००० 

३१ कृगर् तथा वनजन्य उधोग  

 क. ठुला १००० 

 ख. साना ५०० 

३२ खगनज उधोग  

 क. ठुला २००० 

 ख. साना १००० 

३३ पयाटन उधोग  

 क. होमस्टे राखी व्यावसाय गने प्रगत घर १००० 

 ख. होटल तथा गेष्ट हाउस १५ कोठा सम्म १०००० 

 ग. १५ कोठा भन्दा मागथ २०००० 

 घ. तारे होटल ५०००० 

३४ साधारण रेस्टुरेन्ट  

 क. ठुला ३००० 

 ख. मझौला २००० 
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 ग. साना १००० 

३५ जलपान पसल र गचया कफी ५०० 

३६ सेवा उधोग (छापाखाना)  १००० 

३७ गनमााण उधोग सडक पलु आवास तथा कम््लेक्स  

 क. ठुला ५००० 

 ख. साना २००० 

३८ संचार सेवा हुलाक गचठीपत्र कुररयर ५०० 

३९ टेगलफोन फ्याक्स फोटोकपी १००० 

४० नेपाल सरकारको गनगज बागणज्य बैंक ५००० 

४१ गवमा कम्पनी २००० 

४२ गवदिेी मदु्रा सटही काउन्टर  मगन रान्सफर २००० 

४३ गधतोपत्र कारोवारवाला २००० 

४४ सहकारी बैंक तथा ऋण सहकारी २००० 

४५ कृर्ी सहकारी १००० 

४६ गनगज अस्पताल तथा सामदुागयक अस्पताल ५००० 

४७ नगसाङहोम ५००० 

४८ गक्लगनक तथा ल्याव २००० 

४९ ल्याव १००० 

५० गफगजयोथेरापी १००० 

५१ अन्तरागररय गैर सरकारी संस्था ३००० 

५२ मोटर साईकल तथा अन्य सगभागसङ ५००० 

५३ कार / ,बस ,रक ममात तथा सगभागसङ  १०००० 

५४ गवज्ञापन एजेगन्स २००० 

५५ वैदगेिक रोजगार सेवा ५००० 

५६ स्वदिेी रोजगार १००० 

५७ हाउगजङ कम्पनी खररद गवक्री २०००० 

५८ ब्यगुटपालार केि गिङगार १००० 

५९ ड्राईगक्लनसा ५००० 

६० फोटो स्टुगडयो तथा कलरल्याव १००० 

६१ गसलाई पसल ५०० 
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६२ मास ुगवके्रता १००० 

६३ फलफुल तथा तरकारी गवके्रता १००० 

६४ गससा तथा ्लाइउड पसल २००० 

६५ केवलु नेटवका   

 क. ठुला ग्राहक संख्या १५० भन्दा मागथ ५००० 

 ख. साना ग्राहक संख्या १५० सम्म २००० 

६६ मावाल पसल ५००० 

६७ पाका  तथा गपक्नीक स्पोटा १००० 

६८ क्यागसनो २०००० 

६९ टुर अपे्रटर ३००० 

७० मसाज पालार २००० 

७१ गमठाइ पसल  

 क. ठुला १५०० 

 ख. साना १००० 

७२ भोजनालय  

 क. ठुला १५०० 

 ख. साना ५०० 

७३ डेरर जन्य उधोग २००० 

७४ डेरर पसल १००० 

७५ और्धी पसल ५०० 

७६ गग्रल उधोग २००० 

७७ नकमी पसल ५०० 

७८ जतु्ता गसउने पसल २०० 

७९ बेकरी उधोग  

 क. ठुला २००० 

 ख. साना १००० 

८० कुटानी गपसानी  

 क. ठुला १००० 

 ख. साना ५०० 

८१ हजाम पसल १००० 
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८२ पान पसल ५०० 

८३ ग्यााँस गडपो २००० 

८४ आल्मगुनयम उधोग व्यावसाय ५००० 

८५ सेरागमक्स पसल १००० 

८६ ह्यागण्डक्राफ्ट १००० 

८७ गमनरल वाटर उधोग ५००० 

८८ सोलार बगत्त मेगसनरी औजार गवक्री २००० 

८९ टेगलगभजन स्टेिन ५००० 

९० रेगडयो एफ एम ३००० 

९१ पागटा्यालेस ५००० 

९२ रंगरोगन पसल ३००० 

९३ गस्वगमङपलु ५००० 

९४ ड्राइगभङ रेगनङ सेन्टर  

९५ क. मोटरसाइकल र स्कुटर ३००० 

९६ ख. मोटर लाइट र हगेभ ५००० 

९७ अन्य ५००।- 

९८ व्यवसाय बन्द गदाा/गसफारीस ५००।- 

९९ व्यवसाय नामसारी गदाा 

साना 

ठुला 

 

५००।- 

१०००।- 

 

सवायी साधन कय 

अनसूुची ४ 

क्र.स गववरण दर/ रकम रु  

१ ठुलो बसरक १० चक्के  .गरपर  २५०० 

२ गमगन बस /गमगन रक बागर्ाक  २५०० 

३ माइक्रो बस वागर्ाक २००० 

४ टेम्पो ट्याक्सी वागर्ाक १००० 

५ मोटरकार र अन्य वागर्ाक १००० 
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६ ठेला गागड ररक्िा वागर्ाक ३०० 

७ मोटर साइकल स्कुटर वागर्ाक ३०० 

८ रयाक्टर वागर्ाक ५०० 

 

ववऻाऩन कय 
अनसूुची ५ 

क्र.स गववरण दर/ रकम रु  

१ ग्लो साइनबोडा गडगपएस बोडा प्रगत व.गफ १००।- 

२ वाल पेन्ट गवज्ञापन प्रगत व.गफ १०।- 

३ व्यानर (बगढमा २ मगहना सम्मको लागी राख्न पाउने र सो समय पश्चात 

स्वयमले नै हटाउन ुपनेछ) प्रगत गोटा 

क. उधोग  

ख.गनगज गवद्यालय तथा सावाजगनक संघ सस्था 

ग. सावाजगनक गवद्यालय 

घ. गवगभन्न प्रकारका पम्पलेट बनाइ ( ए फो साइज) गवज्ञापन गदाा प्रगत गोटा 

घ. व्यानर राखेको २ मगहना गभत्र नहटाइएमा जररवाना लगाइनेछ । 

 

 

५००।- 

३००।- 

१००।- 

 

५।- 

४ गडगजटल बोडा माफा त गवज्ञापन हुदााँ लाग्ने कर दस्तरु नगर कायापागलकाको 

बोडाबाट गनणाय भए बमोगजम हुनेछ । 

 

 

भनोयञ्जन कय 

अनसूुची ६ 

क्र.स गववरण दररेट/रकम रु 

१ गसनेमा हल १०००० 

२ सास्कृगतक घर २००० 

३ जाद ुसका स र अन्य सास्कृगतक कायाक्रम ५०० 

४ व्यवसायीक गभगडयोकर 

क  नगरके्षत्रगभत्र संचागलत व्यवसागयक केवलु व्यवसाय वागर्ाक 

 

५०००- 
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ख. इन्टरनेट सेवा प्रदायक ३०००।- 

 

सेवा शलु्क तथा दस्तयु  

अनसूुची ७ 

१ नागररकता गसफाररस गनिलु्क 

२ आगदवासी जनजाती दगलत  ,गवपन्न,अपाङ्ग  गसफाररस   गनिलु्क 

३ जग्गा नामसारी गसफाररस ५०० 

४ जोत नामसारी- मोही ५०० 

५ जग्गा दताा  /नामसारी  २००० 

६ मोही लगत कट्टा गसफाररस - एकाघर  ५०० 

७ मोही लगत कट्टा गसफाररस  एकाघर भन्दा वागहर २००० 

७ बकस पत्र बमोगजमको जग्गा नामसारी दा .खा.  ५०० 

८ नाम थर संिोधन गसफाररस ५०० 

९ गठुी  रैतानी गसफाररस ५०० 

१० बथु गसफाररस (dealership) ५०० 

११ धारा गवजलुी गसफाररस - सामान्य  ५०० 

१२ क. उधोग साना- गि फेज २००० 

१३ ख. उधोग मझौला- गि फेज ५००० 

१४ ग. उधोग ठुला- गि फेज १०००० 

१५ उधोगलाई गबधतु गसफाररस -गसङ्गल फेज  २००० 

१६ गतनपसु्ते फोटो टााँस गसफाररस ५०० 

१७ प्रगतगलगप गसफाररस ५०० 

१८ सचुना टााँस गसफाररस ५०० 

१९  उधोग नामसारी १००० 

२० उधोग टहरा नामसारी गसफारीस प्रगत वगागफट ४ 

२१ भवन तथा घर ममात गसफाररस ५०० 

२२ घर कायम गसफाररस ५०० 

२३ जन्म गमगत प्रमागणत गसफाररस ५०० 
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२४ नाबालक गसफाररस १६ वर्ा गनिलु्क 

२५ अगववागहत र गववागहत प्रमागणत गसफाररस (सजागमन समेत)  ५०० 

२६ अंग्रेजीमा जन्मगमगत प्रमागणत गसफाररस ५०० 

२७ अंग्रेजीमा नाबालक गसफाररस ५०० 

२८ अंग्रेजीमा गववागहत प्रमागणत गसफाररस ५०० 

२९ व्यवसाय बन्द रहकेो गसफाररस १००० 

३० नाता कायम गसफाररस ५०० 

३१ अंग्रेजीमा नाता कायम गसफाररस १००० 

३२ चाररगत्रक प्रमागणत गसफाररस ५०० 

३३ बसोबास प्रमागणत गवदिेी (भारगतय बाहके)  ५००० 

३४ बसोवास प्रमागणत स्वदिेी ५०० 

३५ कर चकु्ता गसफाररस ५०० 

३६ नाता प्रमागणत (हक खलुाउने)  गनिलु्क 

३८ सम्पगत्त मलु्याङ्कन    दस्तरु गसफाररस  ७५% छुट हुने सम्बन्धमा 

सम्बगन्धत क्याम्पस   ,गवश्वगवद्यालयवाट वा गवद्याथी भई अध्यनको 

लागग गबदिे जान लागेको गबवरण खलु्ने आवश्यक कागजात पेि  

गनुा पनेछ । 

 

०.२% 

३९ आयिोत प्रमागणत दस्तरु गसफाररस  ७५% छुट हुने सम्बन्धमा 

सम्बगन्धत क्याम्पस   ,गवश्वगवद्यालयवाट वा गवद्याथी भई अध्यनको 

लागग गबदिे जान लागेको गबवरण खलु्ने आवश्यक कागजात पेि  

गनुा पनेछ  

०.२% 

४० गनवेदन १० 

४१ उजरुी  /रोक्का गनवेदन  १० 

४२ जग्गा गववाद हुदााँ अगमन खटाउदा प्रगत घर  /प्रगत गनवेदन वा गवर्य  ५०० 

४३ चारगकल्ला दस्तरु न्यनुतम ५०० 

 क. बाटो नभएको प्रगत आना ५० 

 ख. गोरेटो बाटो तथा अन्य प्रगत आना ७५ 

 ग. कगचच मोटरबाटो प्रगत आना १२५ 

 घ. सहायक गपच बाटो १५० 
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 ङ. मलु गपच बाटो १७५ 

४४ घर बाटो न्यनुतम ५०० 

 क. बाटो नभएको प्रगत आना २०० 

 ख. गोरेटो बाटो तथा अन्य प्रगत आना ३५० 

 ग. कगचच मोटरबाटो प्रगत आना ४०० 

 घ. सहायक गपचबाटो प्रगत आना ५०० 

 ङ. मलु गपचबाटो प्रगत आना ६०० 

 च. अिंवण्डा गतनपसु्ते गभत्र १ रोपनी सम्म १००० 

 छ. अिंवण्डा गतनपसु्ते गभत्र ३ रोपनी सम्म २००० 

 ज. सो भन्दा मागथ जगतसकैु भएता पगन ५००० 

 घरबाटो गसफारीस गदाा जग्गा धनीले पेि गरेको गकत्ता अनसुार जगतसकैु 

क्षेत्रफल भएता पगन गनवदेकले माग गरे बमोगजमको क्षेत्रफलको आधारमा 

असलु गने 

 

४५ स्थलगत सगजागमन (मतृ्य ुर नागररकता बाहके )  १००० 

४६ घटना दताा   

 क .जनुसकैु घटना दताा ३५ गदन गभत्र  गन :िलु्क  

 ख  .जन्म  दताा  ५० 

 ग  .गववाह दताा  ५० 

 घ  .बसाई सराई दताा  ५० 

 ङ .मतृ्य ुदताा  ५० 

 च .सम्बन्ध गवचछेद दताा  ५० 

४७ धरौगट कुतबाली जग्गा धनीलाई भकु्तानी गददा सेवा िलु्क  १०% 

४८ गनगज Boring गस्वकृत  गदए बापत   १५००० 

४९ गिक्षा सम्बगन्ध नयााँ गवध्यालय  खोल्ने गस्वकृती  

 क. प्रा गव तह वा सो भन्दा मनुी ५००० 

 ख . गन.मा.गव तह ७००० 

 ग. मा.गव तह १०००० 

 घ.उचच मागव क्याम्पस तह सम्म १५००० 

 ङ. अपग्रेडको लागग २००० 



बढूानीऱकण्ठ नगरपालऱका                                                 आर्थिक ऐन, २०७४ 

 च. सावाजगनक सरकारी र सावाजगनक गठुीको स्कुलको लागग कर छुट हुनेछ  

५० संस्था दताा र नगवकरण १००० 

५१ वडा कायाालयहरुबाट अग्रेंजीको लागग केन्द्रमा गसफाररस गदाा गनिलु्क 

 

नमाॉ घय ननभायण तथा नक्शा ऩास दस्तयु 
अनसूुची ८ 

क्र स गववरण दररेट/ रु 

१ नक्िा पास दरखास्त फारम १००० 

२ प्रागवगधक चेक जााँच / इगन्जगनयर- सव इगन्जगनयर न.पाबाट खटाउदा 

िलु्क बापत 

२००० 

३ नक्िा सम्िोधन प्रगत वगागफट १२ 

४ प्रगतगलगप नक्िा र प्रमाणपत्र प्रगत सेट १००० 

५ नक्िा पास दस्तरु प्रगत वगा गफट आवसीय -१२  

व्यवसायीक -१५  

६ संयकु्त  आवास गनवदेन प्रगत रोपनी १०००० 

७ संयकु्त आवास  प्रगवधक चेक जााँच  २०००० 

८  संयकु्त आवास  नक्सा पास दस्तरु प्रगत वगा गफट १५ 

९  .नक्सा गनयगमत  १३ 

१० नगवकरण दस्तरु प्रगत वगा वगा गफट ४  

११     .पगक्क इटा गाह्रो  , जस्ता वा टायल छानो प्रगत घर  १५०० 

१२    .माटो जोडाइ वा जस्ता.काठ/बास बाट गनगमात टहरा  प्रगत वगा गफट- 

व्यगक्तगत 

२ 

१३     . व्यावसागयक टहरा गनमााण प्रगत वगा गफट  ५ 

१४ भकुम्पबाट प्रभागवतहरुले घर गनमााण गदाा  

 क नेपाल सरकारबाट भकुम्प गपगडतहरुको लागी ३ लाख अनदुान प्राप्त 

भइ सो रकम गभत्र रहरे घर गनमााण गदाा   

गनिलु्क 

 ख. नेपाल सरकारबाट भकुम्प गपगडतहरुको लागी ३ लाख अनदुान ५० प्रगतित छुट हुनेछ । 
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प्राप्त भइ सो रकममा व्यगक्तगत रकम समते थप गरेर नगरपागलकाको 

गनयमानसुार घर गनमााण गदाा नक्सापासमा   

१५ बढूानीलकण्ठ नगरपागलकामा कायारत कमाचारीले गनजको नाममा वा 

श्रीमतीको नाममा जग्गा भइ घर बनाउदााँ एक पटकलाइ नक्सापासमा 

५० प्रगतित छुट गदइनेछ । 

 

१६ ३ पसु्ते गभत्र नक्सा नामसारी गदाा २००० 

१७ ३ पसु्ते वाहके अन्यको हकमा नक्सा नामसारी गदाा नक्सापास 

दस्तरुको ५० प्रगतित हुनेछ 

 

१८ पखााल गनमााण गस्वकृत प्रगत रगनङ गफट १ 

१९ मगहलाको नाममा आवसीय घर नक्सा पास गदाा एक पटकलाई 

नक्सापास दस्तरुमा १० प्रगतित छुट हुनेछ । 

 

 

फानर धयौवट तथा अन्म धयौटी 
अनसूुची ९ 

क्र स गववरण दररेट/रु 

१ कुनै व्यगक्त संस्था कायाालयले धारा ,ढल एव अन्य गनमााणको लागग 

नगरपागलकाको  गजम्मामा रहरे सडक बाटो खन्दा गनम्न बमोगजम 

धरौगट गलई  नगरपागलकाले गस्वकृत  गदने 

 

२ क. कचची ग्राभले बाटो प्रगत वगा गमटर  १००० 

 ख. ईटा वा ढुङ्गा गबचछाएको बाटो प्रगत वगा गमटर १५०० 

 ग. कालो पत्रे बाटो प्रगत  वगा गमटर २००० 

 घ. तर गपच बाटो बाहके अन्य बाटो सम्बगन्धत पक्षले पवुा 

अवस्थामा कायम गरेमा धरौटी बापतको रकम ५०%गफताा 

हुनेछ । 

 

३ बागल धरौटी (भगुमसधुार कायाालयले तोके बमोगजम )   

४ अन्य धरौटी गनयमानसुार 

 

 

 

 

 


