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बडीमालिका नगरपालिका 

अर्थ सम्वन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनेको 
ववधेर्क-२०७५ 
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बलडमालिका  नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनकेो आलर्थक ववधेर्क २०७५ 

 
 नगरसभाबाट लमलत : २०७५ असार ३० गते 

प्रस्तावनााः बलडमालिका नगरपालिकाको आलर्थक वर्थ 2075/7६ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न गनथको 
लनलमत्त स्र्ानीर् कर तर्ा शलु्क संकिन गने, छुट दिन ेतर्ा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्र्ा गनथ वाञ्छनीर् 
भएकोिे,  

नेपािको संववधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बमोजजम बलडमालिका नगर सभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 

  

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (1) र्स ऐनको नाम “आलर्थक ऐन, 2074” रहेको छ । 

      (2) र्ो ऐन 207५ साि असार ३० गते िेजि बलडमालिका नगरपालिका िते्रमा िागू 
हनुेछ । 

 

२. सम्पलत कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र अनसूुजि बमोजजम एवककृत सम्पजत्त कर/घरजग्गा कर िगाइन ेर असूि 
उपर गररनेछ । 

 

३. भलूम कर (मािपोत): नगरपालिका िेत्रलभत्र अनसूुजि बमोजजम भलूम कर (मािपोत) िगाइने र असूि उपर 
गररनेछ ।  

 

 

४. घर वहाि कराः  नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्र्ािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेज, गोिाम, टहरा, 
छप्पर, जग्गा वा पोिरी पूरै आजंशक तवरिे वहािमा दिएकोमा अनसूुजि बमोजजम घर जग्गा वहाि कर 
िगाइन ेर असूि गररनेछ । 

  

५. व्र्वसार् कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूूँजीगत िगानी र आलर्थक कारोवारका 
आधारमा अनसूुजि बमोजजम व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

 

 

६. जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकराः नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्र्ािे ऊन, िोटो, जलडबटुी, वनकस, 
कवाडी माि र प्रिलित कानूनिे लनर्धे गररएको जीवजन्त ुवाहेकका अन्र् मतृ वा माररएका जीवजन्तकुो हाड, 
लसङ, प्वाूँि, छािा जस्ता बस्तकुो व्र्वसावर्क कारोवार गरेवापत अनसूुजि बमोजजमको कर िगाइन ेर असूि 
उपर गररनेछ । 

 

७. सवारी साधन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र िताथ भएका सवारी साधनमा अनसूुजि  बमोजजम सवारी साधन कर 
िगाइन ेर असिु उपर गररनछे ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्र्ा व्र्वस्र्ा भएको अवस्र्ामा 
सोवह बमोजजम हनुछे । 

 

 

८. ववज्ञापन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनमा अनसूुजि  बमोजजम ववज्ञापन कर िगाइने र असूि उपर 
गररनेछ ।।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्र्ा व्र्वस्र्ा भएको अवस्र्ामा सोवह बमोजजम 
हनुेछ । 
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९. मनोरन्जन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र हनुे मनोरन्जन व्र्वसार् सेवामा अनसूुजि बमोजजम व्र्वसार् कर िगाइन े
र असिु उपर गररनेछ ।।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्र्ा व्र्वस्र्ा भएको अवस्र्ामा 
सोवह बमोजजम हनुछे । 

१०. बहाि लबटौरी शलु्काः नगरपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनमाथण, रेििेि वा संिािन गरेका अनसूुजिमा उल्िेि भए 
अनसुार हाट बजार वा पसिमा सोही अनसूुजिमा भएको व्र्स्र्ा अनसुार बहाि लबटौरी शलु्क िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ । 

११. सेवा शलु्क, िस्तरुाः  नगरपालिकािे लनमाथण, संिािन वा व्र्वस्र्ापन गरेका अनूसूजिमा उजल्िजित स्र्ानीर् 
पूवाथधार र उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुजिमा व्र्वस्र्ा भए अनसुार शलु्क िगाइने र 
असूि उपर गररनेछ । 

१२. कर छुटाः र्स ऐन बमोजजम कर लतने िावर्त्व भएका व्र्जि वा कुनै पलन वकलसमको कर छुट दिईने छैन ।तर 
तोवकएको समर्ावधी लभत्र कर लतने करिातािाइ लतनुथ पने करमा एक प्रलतशत कर छुट दिईने छ ।  

१३.  िेिापररिण गनुथ पने : नगरिेत्र लभत्र सिालित सवै प्रकारका उद्योग, पेशा, ब्र्बसार् नगरपालिकामा िताथ भई 
नगरपालिकाबाट तोवकएको िेिा पररिकबाट आलर्थक बर्थ समाप्त भएको लमलतिे ३ मवहना लभत्र िेिापररिण 
गराउन ुपने छ ।  

१४. कर तर्ा शलु्क संकिन सम्बजन्ध कार्थववलधाः र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्र्ा अनसुार कर तर्ा शलु्क संकिन 
सम्बजन्ध कार्थववलध नगर कार्थपालिकािे तोके अनसुार हनुे छ । 
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अनसूुिी–१ 
बलडमालिका नगरपालिको आलर्थक बर्थ २०७५/७६ का िालग स्वीकृत करका िरहरु िेहार् अनसुार हनुछेन । 

 

लस.न. करका िरहरु 

िाि ुआ.ब. को 
स्वीकृत करका 

िरहरु 

आगामी आ.व. 
२०७५।७६ को 

प्रस्ताववत करका िरहरु 

    ब्र्बसार्ीक  कर     

१ 

  होटि  ब्र्बसार्      

१ जिर्ा नास्ता  ५०० ५०० 

२ िाना होटि ३००० ३००० 

३ होटि एण्ड बार  ५००० ५००० 

४ होटि, बार र िज १०००० १०००० 

२ 

  कपडा  पसि      

१ 
फेन्सी कपडा ववक्री पसि बावर्थक रु ५ िाि सम्मको 
कारोबार 

२५०० २५०० 

२ 
कपडा (र्ान)  ववक्री पसि बावर्थक रु ५ िाि भन्िा मार्ी 
१० िाि सम्मको कारोबार 

४००० ४००० 

३ 
रेलडमेट तर्ा र्ान कपडा ववक्री पसि बावर्थक रु १० िाि 
भन्िा मार्ीको कारोबार 

६००० ६००० 

३ 

  वकराना  तर्ा िाद्यान्न पसि     

१ बावर्थक रु ५ िाि सम्मको कारोबार २५०० २५०० 

२ 
बावर्थक रु ५ िाि भन्िा मार्ी १० िाि सम्मको 
कारोबार 

४००० ४००० 

३ बावर्थक रु १० िाि भन्िा मार्ीको कारोबार ६००० ६००० 

४ 

  एग्रोभेट  पसि     

१ बावर्थक रु ५ िाि सम्मको कारोबार २५०० २५०० 

२ 
बावर्थक रु ५ िाि भन्िा मार्ी १० िाि सम्मको 
कारोबार 

४००० ४००० 

३ बावर्थक रु १० िाि भन्िा मार्ीको कारोबार ६००० ६००० 

५ 

  मेलडकि/फामेसी/ल्र्ाव/डेन्टि     

१ बावर्थक रु ५ िाि सम्मको कारोबार २५०० २५०० 

२ 
बावर्थक रु ५ िाि भन्िा मार्ी १० िाि सम्मको 
कारोबार 

४००० ४००० 

३ बावर्थक रु १० िाि भन्िा मार्ीको कारोबार ६००० ६००० 
४ स्वास््र् प्ररे्गशािा  १५०० 1500 

६ 

  हाडथवेर्र  पसि     

१ बावर्थक रु २० िाि सम्मको कारोबार ६००० ६००० 

२ 
बावर्थक रु २० िाि भन्िा मार्ी ५० िाि सम्मको 
कारोबार 

११००० ११००० 

३ बावर्थक रु ५० िाि भन्िा मार्ीको कारोबार १५००० १५००० 

७ 
  भाडंा पसि     

१ बावर्थक रु १० िाि सम्मको कारोबार २५०० २५०० 
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लस.न. करका िरहरु 

िाि ुआ.ब. को 
स्वीकृत करका 

िरहरु 

आगामी आ.व. 
२०७५।७६ को 

प्रस्ताववत करका िरहरु 

२ 
बावर्थक रु १० िाि भन्िा मार्ी २० िाि सम्मको 
कारोबार 

४००० ४००० 

३ बावर्थक रु २० िाि भन्िा मार्ीको कारोबार ६००० ६००० 

८ 

  मोबाइि पसि/ररपेर्ररङ सेन्टर     

१ बावर्थक रु ५ िाि सम्मको कारोबार २५०० २५०० 

२ 
बावर्थक रु ५ िाि भन्िा मार्ी १० िाि सम्मको 
कारोबार 

४००० ४००० 

३ बावर्थक रु १० िाि भन्िा मार्ीको कारोबार ६००० ६००० 

९ 

  ववजिुी  पसि     

१ बावर्थक रु ५ िाि सम्मको कारोबार २५०० २५०० 

२ 
बावर्थक रु ५ िाि भन्िा मार्ी १० िाि सम्मको 
कारोबार 

४००० ४००० 

३ बावर्थक रु १० िाि भन्िा मार्ीको कारोबार ६००० ६००० 

१० 

  शृ्रगार  सामान पसि २००० २००० 

१ बावर्थक रु ५ िाि सम्मको कारोबार २५०० २५०० 

२ 
बावर्थक रु ५ िाि भन्िा मार्ी १० िाि सम्मको 
कारोबार 

४००० ४००० 

३ बावर्थक रु १० िाि भन्िा मार्ीको कारोबार ६००० ६००० 

११ 

  स्टेश् नरी/पसु्तक पसि      

१ बावर्थक रु ५ िाि सम्मको कारोबार २५०० २५०० 

२ 
बावर्थक रु ५ िाि भन्िा मार्ी १० िाि सम्मको 
कारोबार 

४००० ४००० 

३ बावर्थक रु १० िाि भन्िा मार्ीको कारोबार ६००० ६००० 

१२ 

  िेिौना  पसि     

१ बावर्थक रु ५ िाि सम्मको कारोबार २५०० २५०० 

२ 
बावर्थक रु ५ िाि भन्िा मार्ी १० िाि सम्मको 
कारोबार 

४००० ४००० 

३ बावर्थक रु १० िाि भन्िा मार्ीको कारोबार ६००० ६००० 

१३ 

  पशपुन्छी  आहार तर्ा िारा पसि     

१ बावर्थक रु ५ िाि सम्मको कारोबार २५०० २५०० 

२ 
बावर्थक रु ५ िाि भन्िा मार्ी १० िाि सम्मको 
कारोबार 

४००० ४००० 

३ बावर्थक रु १० िाि भन्िा मार्ीको कारोबार ६००० ६००० 

४ 
मास ुपसि ईजाजत पत्र जारी ५ िाि सम्म पुूँजीमा 
(जारी) 

0 ५००० 

५ मास ुपसि ईजाजत पत्र जारी ५ िाि मालर् पुूँजीमा 0 ६००० 

६ 
मास ुपसि ईजाजत पत्र नववकरण पाि िािसम्म पुूँजीमा 
(नववकरण प्रर्ोजन) 

0 २००० 
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लस.न. करका िरहरु 

िाि ुआ.ब. को 
स्वीकृत करका 

िरहरु 

आगामी आ.व. 
२०७५।७६ को 

प्रस्ताववत करका िरहरु 

७ 
मास ुपसि ईजाजत पत्र नववकरण ५ िाि मालर् पूूँजीमा 
(नववकरण प्रर्ोजन) 

0 २५०० 

१४ 

  गहना  पसि     

१ बावर्थक रु ५ िाि सम्मको कारोबार २५०० २५०० 

२ 
बावर्थक रु ५ िाि भन्िा मार्ी १० िाि सम्मको 
कारोबार 

४००० ४००० 

३ बावर्थक रु १० िाि भन्िा मार्ीको कारोबार ६००० ६००० 

१५ 

  अटोमोबाइि  सलभथस सेन्टर      

१ बावर्थक रु ५ िाि सम्मको कारोबार २५०० २५०० 

२ 
बावर्थक रु ५ िाि भन्िा मार्ी १० िाि सम्मको 
कारोबार 

४००० ४००० 

३ बावर्थक रु १० िाि भन्िा मार्ीको कारोबार ६००० ६००० 

१६ 

  मोटर साइकि, स्कुटर शो रुम     

१ बावर्थक रु ५ िाि सम्मको कारोबार २५०० २५०० 

२ 
बावर्थक रु ५ िाि भन्िा मार्ी १० िाि सम्मको 
कारोबार 

४००० ४००० 

३ बावर्थक रु १० िाि भन्िा मार्ीको कारोबार ६००० ६००० 

१७ 
  फिफुि  तर्ा तरकारी पसि      

१ बावर्थक रु ५ िाि सम्मको कारोबार २५०० २५०० 

१८ 

  मदिरा  पसि     

१ बावर्थक रु ५ िाि सम्मको कारोबार ५००० ५००० 

२ 
बावर्थक रु ५ िाि भन्िा मार्ी १० िाि सम्मको 
कारोबार 

८००० ८००० 

३ बावर्थक रु १० िाि भन्िा मार्ीको कारोबार १०००० १०००० 

१९ 

  सलुतथ जन्र् पिार्थ ववक्री पसि     

१ बावर्थक रु ५ िाि सम्मको कारोबार ५००० ५००० 

२ 
बावर्थक रु ५ िाि भन्िा मार्ी १० िाि सम्मको 
कारोबार 

८००० ८००० 

३ बावर्थक रु १० िाि भन्िा मार्ीको कारोबार १०००० १०००० 

२०  ४  सवारी साधन सो रुम  २५०० २५०० 

२१   फुटकर ब्र्बसार्     

  

१ िच्िर ढुवानी ब्र्बसार् प्रलतगोटा १०० १०० 

२ गधा ढुवानी ब्र्बसार् प्रलतगोटा ५० ५० 

३ 
घमुन्ते ब्र्ापारी (प्रलत दिन रु १००।र न.पा.िे दिन तोकेर 
अनमुती दिने) 

३०० १०० 

४ भाूँडा बतथन तर्ा मतुी बनाउने ब्र्ापारी प्रलतदिन  ३०० ३०० 

५ जाि ुसकथ स मनोञ्जन िेिाउने प्रलतदिन ३०० ३०० 

६ फुटपार् ब्र्ापारीप्रलत दिन  ३० ३० 

७ िस्मा पसि ५०० ५०० 
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लस.न. करका िरहरु 

िाि ुआ.ब. को 
स्वीकृत करका 

िरहरु 

आगामी आ.व. 
२०७५।७६ को 

प्रस्ताववत करका िरहरु 

८ कपाि काट्ने पसि १००० १००० 

९ ड्राईलभग इजन्स्टच्रू्ट १००० १००० 

२२   उद्योग ब्र्बसार् करका िरहरु      

  

१ लसमेन्ट ब्िक उद्योग  २५०० २५०० 

२ ढुगा सकिन उद्योग २००० २००० 

३ मैन बत्ती उद्योग  ५०० ५०० 

४ ग्रीि उद्योग  १५०० २००० 

५ फलनथिर उद्योग २५०० २६०० 

६ हाते कागज ५०० १००० 

७ अल्िो प्रशोधन  ५०० ८०० 

८ कुटानी वपसानी लमि १००० १००० 

९ अफसेट प्रसे २५०० २५०० 

१० रेलडर्ो वट.लभ. घडी तर्ा ईिेक्ट्रोलनक सामान ममथत १५०० १५०० 

११ लसरक डसना उद्योग  १००० १००० 

१२ छािा जतुा लनमाथण उद्योग १००० १००० 

१३ टेिररंग १००० १००० 

१४ आटथ सेन्टर १००० १००० 

१५ लडजजटि फोटो सेन्टर १००० १००० 

१६ जस्क्रन,फ्िेक्ट्स वप्रन्टर  २५०० ३००० 

१७ छापािाना /अफसेट ३००० ३००० 

१८ होजजर्री ५०० ५०० 

१९ ववज्ञापन एजेन्सी  ५००० ५००० 

२० फिफुि तर्ा ववरुवा नसथरी  ५०० ५०० 

२१ मसिा उद्योग  ५०० ५०० 

२२ ऊन उद्योग ५०० ५०० 

२३ ब्र्टुीपािथर १००० १००० 

२४ पोल्री फमथ ५०० १००० 

२५ बाख्रा फमथ  ५०० ५०० 

२६ बंगरु फमथ  ५०० ६०० 

२७ गाई फमथ  ५०० ५०० 

२८ भैसी फमथ  ५०० ५०० 

२९ डेरी उद्योग ५०० ५०० 

३० स–लमि २५०० २५०० 

३१ परोि पम्प ५००० ६००० 

  ३२ कम्प्र्टुर इजन्िच्र्टु  १००० १००० 

  ३३ वटउसन सेन्टर अनमुती  २००० २००० 

२३ 
  लनमाथण ब्र्बसार् िताथ र नववकरण     

  लनमाथण ब्र्बसार् नर्ाूँ िताथ      
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लस.न. करका िरहरु 

िाि ुआ.ब. को 
स्वीकृत करका 

िरहरु 

आगामी आ.व. 
२०७५।७६ को 

प्रस्ताववत करका िरहरु 

१ घ शे्रणी  ५००० ५००० 

  लनमाथण ब्र्बसार् नववकरण     

१ घ शे्रणी    २००० 

  लनमाथण ब्र्बसार् नामसारी     

१ घ शे्रणी    ३००० 

२४ 
  उजाथ िते्र     

  हाईड्रो पावर उद्योग ५००० ५००० 

    ववज्ञापन कर      

  १ 
हालडथङ बोडथ, सडक बोडथ, व्र्ानर, अन्र् प्रिार सामग्री प्रती 
बगथ वफट रु. 

२० २० 

  २ वाि पेजन्टङ प्रलत वगथ वफट रु. १५ १५ 

  ३ रेलडर्ो ववज्ञापन भिुानी भएको रकमको  २ प्रलतशत २ प्रलतशत 

  ४ पत्रपत्रीका ववज्ञापन भिुानी भएको रकमो १ प्रलतशत १.५ प्रलतशत 

  ५ केबिु सेवा कर  ५००० ५००० 

  ६ ब्र्ानर िेिाई सेवा  प्रलत ब्र्ानर २५ २५ 

  ७ ििजित्र लभलडर्ो सेवा  १५०० १५०० 

२५   लसफाररस / प्रमाजणत िस्तरु      

  

  (१) नाता प्रमाजणत । ५०० ५०० 

  (२) जन्म लमलत प्रमाजणत  १०० १०० 

  (३) वववाह प्रमाजणत तर्ा अवववावहत प्रमाजणत   १०० १०० 

  (४) अङ्ग्ग्रजेज माध्र्ममा लसफाररस तर्ा प्रमाजणत । १०० १०० 

  (५) घर पाताि प्रमाजणत । १०० १०० 

  (६) ब्र्िीगत वववरण प्रमाजणत । २०० २०० 

  (७) जजववतसूँगको नाता प्रमाजणत  । २०० २०० 

  (८) हकवािा वा हकिार प्रमाजणत । १५० १५० 

  
(९) संरिक प्रमाजणत गने,  तर्ा संस्र्ागत र ब्र्िीगत  

संरिक लसफाररस । 
१०० १०० 

  (१०) कागज र मन्जरुीनामा प्रमाजणत। १५० १५० 

  (११) जग्गा मलु्र्ाङ्कन लसफाररस प्रमाजणत प्रलतवगथ लमटर  २५ २५ 

  
(१२) आलर्थक अवस्र्ा कम्जोर प्रमाजणत (गररव पररिर् पत्र 
प्राप्त व्र्जि तर्ा पररवारिाई रु ५०। अन्र्िाई २५०) 

२५० २५० 

  
(१३) आलर्थक अवस्र्ा सम्पन्नता प्रमाजणत रकमको 
प्रलतशतमा  

1% १% 

  (१४) बहाि करको िेिाजोिा लसफाररस  । ५०० ५०० 

  (१५) मोही िगत कट्टाको लसफाररस । ५०० ५०० 

  (१६) घर जग्गा करको िेिाजोिा लसफाररस ५०० ५०० 

  
(१७) व्र्ापार व्र्वसार् बन्ि , सञ्चािन वा ब्र्ापार 
ब्र्वसार् हुूँिै नभएको लसफाररस । 

१५० १५० 
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लस.न. करका िरहरु 

िाि ुआ.ब. को 
स्वीकृत करका 

िरहरु 

आगामी आ.व. 
२०७५।७६ को 

प्रस्ताववत करका िरहरु 

  
(१८) लमिापत्रको कागज गराउने लनवेिन िताथ गनथ 
लसफाररस । 

१०० १०० 

  
(१९) लनाःशलु्क वा सशलु्क स्वास््र् उपिारको लसफाररस 
। 

लनशलु्क लनशलु्क 

  (२०) पजुाथमा घर कार्म भएको लसफाररस। १०० १०० 

  
(२१) फरक, फरक नाम, र्र, जन्म लमलत तर्ा प्रमाजणत  िवैु 
नाम गरेको ब्र्जि एकै हो         भन्ने लसफारीश । 

१०० १०० 

  (२२) नाम, र्र वा जन्म लमलत संशोधनको लसफाररस  । ५०० ५०० 

  (२३) जग्गा धनीपूजाथ हराएको लसफाररस  । १०० १०० 

  

(२४) जग्गा िररि वववक्रका िालग गररने लसफाररस 
मूल्र्ाङ्कन १० िाि तिको रु २०००।, १० मालर् ५० 
िाि सम्म ५०००।, सो भन्िा मालर्को रु १००००। 

५०० ० 

५ (२५) अंशबण्डा गरेमा  मूल्र्ाङ्कन रकमको  ०।५ प्रलतशत ०.५% 

६ (२६) जग्गाको हक सम्बन्धमा लसफाररस । ५०० ५०० 

७ 
(२७) मतृकसूँगको नाता प्रमाजणत तर्ा सरजजलमन लसफाररस 
। 

२५० २५० 

८ (२८) उद्योग ठाउूँसारी गने लसफाररस । १००० १००० 

९ (२९) जजववत रहेको लसफाररस । १५० १५० 

१० (३०) ववद्यािर् िोल्न लसफाररस । ५००० ५००० 

११ (३१) ववद्यािर्को किा र्प लसफाररस । १००० १००० 

१२ (३२) ववद्यािर् ठाउूँसारी लसफाररस । १००० १००० 

१३ (३३) पािन पोर्णको िागी लसफाररस । लनशलु्क लनशलु्क 

१४ (३४) वैवावहक अंलगकृत नागररकता लसफाररस। ५०० ५०० 

१५ (३५) (१) धारा तर्ा ववद्यतु जडानको लसफाररस । १०० १०० 

१६       (२) ३ फेज िाइन १००० १००० 

१७ (३७) कोठा िोल्न रोहबरमा बस्ने । १०० १०० 

१८ 
(३७) प्रिलित कानून अनसार प्रत्र्ार्ोजजत अलधकार 
बमोजजमको अन्र् लसफाररस वा प्रमाजणत 

५०० ५०० 

१९ (३८)  िाता िेल्ने तर्ा बन्ि गने लसफाररस । ५० ५० 

२० (३९) िार वकल्िा प्रमाजणत । १००० १००० 

२१ (४०) नागररकता तर्ा नागररकताको प्रलतलिपी लसफाररस  । ५० १०० 

२२ (४१) सस्र्ा िताथ लसफाररस ५०० ५०० 

२३ (४२) सस्र्ा नववकरण लसफाररस ३०० ५०० 

२४ (४३) उद्योग िताथ लसफाररस     

 १      साना ५०० ५०० 

 २      मझौिा  १००० १००० 

 ३      ठुिा  २००० २००० 

२५ (४४) घटना िताथ िस्तरु  १०० १०० 
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लस.न. करका िरहरु 

िाि ुआ.ब. को 
स्वीकृत करका 

िरहरु 

आगामी आ.व. 
२०७५।७६ को 

प्रस्ताववत करका िरहरु 

२६ (४५) घटना िताथ प्रलतलिपी  २५ २५ 

२७ (४६) घर नक्ट्सा नामसारी  ५०० ५०० 

२८ (४७) घर लनमाथण  सम्पन्न लसफाररस १००० १००० 

२९ (४८) वपछलडएको िेत्र र जाती लसफाररस २५० २५० 

३० (४९) नाबािक  लसफाररस १०० १०० 

३१ (५०) बसोबास लसफाररस १५० १५० 

३२ (५१) नक्कि लसफाररस ५० ५० 

३३ (५२) ब्र्बसार्  लसफाररस २०० २०० 

३४ (५३) बाटो कार्म  लसफाररस ५०० ५०० 

३५ (५४) वडा मिुलु्का िस्तरु २०० ५०० 

३६ (५५) मालर् उल्िजित नभएको ववववध लसफाररस  २०० २०० 

  ३७ (५६) जन्मिताथ ३५ दिन लभत्र लन:शलु्क  ० ० 

  ३८ 
(५७) ३५ दिन पलछ १ वर्थसम्म रु १००। त्र्सपलछ प्रलत 
वर्थ र्प रु ५०।का िरिे जररवाना लिने 

    

२६   ववद्यािर् किा सञ्चािन अनमुती      

  

१ 
 लनजज तर्ा सामिुावर्क ववद्यािर् सञ्चािन तर्ा  किा र्प 

अनमुती  
    

२      प्िे ग्रपु (बािववकास केन्र) ५०० १५०० 

३      आधारभतु तह १५०० २००० 

४      माध्र्ालमक तह २००० ३००० 

२७   सेवा उद्योग      

  

१ परामशथ सेवा (ववववध) ५००० १०००० 

२ इजन्जलनवर्ररङ सेवा ५००० १०००० 

३ कानूनी सेवा  २००० ५००० 

४ िेिा पररिक सेवा      

 १          क बगथ १०००० ३०००० 

 २          ि बगथ ८००० २०००० 

 ३          ग  बगथ ६००० १४००० 

 ४          घ बगथ ४००० १०००० 

५ ववमा एजेन्ट २००० २५०० 

६ सभेसर्र सेवा  २५०० २५०० 

७ कुररर्र सेवा  १००० ४००० 

८ ढुवानी सेवा  ३००० ३००० 

९ साइबर सेवा  १००० १००० 

१० केबिु सेवा  २००० २००० 

११ टेिीफोन तर्ा फ्र्ाक्ट्स १००० १००० 

१२ बैिेजशक रोजगार सेवा १५०० १५०० 
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लस.न. करका िरहरु 

िाि ुआ.ब. को 
स्वीकृत करका 

िरहरु 

आगामी आ.व. 
२०७५।७६ को 

प्रस्ताववत करका िरहरु 

  १३ िेिापढी ब्र्बसार्  २००० २५०० 

२८   ववलतर् कारोबार अनमुलत     

  

१ ववमा कम्पनी  ५००० ६००० 

२ मलनरान्फर ४००० ५००० 

३ मरुा सटही केन्र  ३५०० ३५०० 

४ लधतोपत्र कारोबार  ३००० ३००० 

५ सहकारी सस्र्ा िताथ लन:शलु्क  ०  ० 

 ६ बावर्थक रु १० िाि सम्मको कारोबार २००० 0 

 ७ 
बावर्थक रु १० िाि भन्िा मार्ी ५० िाि सम्मको 
कारोबार 

३५०० 0 

 ८ बावर्थक रु ५० िाि भन्िा मार्ीको कारोबार ५००० 0 

९ िघवुवत्त संस्र्ा  ५००० ५००० 

१० बाजणज्र् बैक १०००० १०००० 

११ ववकास बैक ८००० ८००० 

२९   उपभोिा सलमती / समहु िताथ      

  
१ नगर स्तररर् ५०० ५०० 

२ वडा स्तररर् ३००। ३०० 

३० 

  
एकीकृत सम्पत्ती कर (सम्पत्तीको मूल्र्ाङ्कन प्रलतबेिन प्राप्त 

पश्चात तोवकन)े 
    

१ मिुसडकिाई छोएको तर्ा  १५० वफटसम्मको जम्गा     

२ शािा सडकिे छोएको तर्ा १५० वफटसम्मको जग्गा     

३ आवास िेत्र     

४ लसंजित कृवर् र्ोग्र् जलमन     

५ लसंजित नभएको कृवर् र्ोग्र् जलमन     

६ पािो, बगर आदि     

७ बडा न ८ र ९ को मूि सडकसूँग जोलडएको जग्गा     

८ बडा न ८ र ९ को मूि सडकसूँग नजोलडएको जग्गा     

  सम्पती कर (मािपोत)     

१ 

न्रू्नतम मािपोत बनपा वडा न ९ को कारागार हिैु 
बसपाकथ , र्ापार्िी व्र्ारेकको गेट हिैु बाजरुा क्ट्र्ाम्पस, 

बडीमालिका मजन्िर, डाडाहिैु जजल्िा स्वास््र् कार्ाथिर् 
गवहरी बजार िेत्र लभत्रमा न्रू्नतम मािपोत रु १०० 

५५ १०० 

२ तोवकएको िेत्र बाहेकका िेत्रमा न्रू्नतम मािपोत  ५५ ७५ 

  ३ २ रोपनीभन्िा मार्ी प्रलत रोपनी र्प रु १५।िरिे    १५ 

३१   घर तर्ा बहाि कर      
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लस.न. करका िरहरु 

िाि ुआ.ब. को 
स्वीकृत करका 

िरहरु 

आगामी आ.व. 
२०७५।७६ को 

प्रस्ताववत करका िरहरु 

  १ 

घर अलभिेिीकरण िस्तरु मलु्र्ाङकन रकमको प्रलतशतमा 
(२०७५ असाढ मसान्त सम्म लनमाथण सम्पन्न भएका घरको 
हकमा मात्र िाग ुहने छ)   

०.२५ .२५ 

  

२ घर कर कच्िी िर तर्ा स्िेटको छाना  ७५ ७५ 

३ घर कर पक्की एक तिे  ३०० ३०० 

४ घर कर पक्की िइु तिे  ४०० ४०० 

५ घर कर पक्की लतन तिे  ५०० ५०० 

६ घर कर पक्की सो भन्िा बढी  १००० १००० 

७ घर बहाि कर  १० प्रलतशत १० प्रलतशत 

८ 
नगरपालिका िेत्र लभत्रको सरकारी जग्गा भाडा वा लिजमा 
दिंिा प्रलत बगथ लमटर  रु 

१०० १०० 

३२   घर नक्ट्सा पास िस्तरु     

  

१ नक्ट्सापास लनवेिन फारम  १००० १००० 

२ भईु तिा प्रलत बगथ वफट रु ५ ५ 

३ पवहिो तिा प्रलतबगथ वफट रु ६ ६ 

४ त्र्स भन्िा मार्ीको तिका िागी प्रलतवगथ वफट रु ८ ८ 

५ पिाथि लनमाथण अनमुती प्रलत बगथ वफट रु १५ १५ 

६ घर लनमाथण इजाजत प्रलत  १००० बगथ वफटरु २००० २००० 

७ घर लनमाथण इजाजत प्रलत  १००० बगथ वफट भन्िा बढी रु ५००० ५००० 

३३   सवारी साधन कर र  प्रवेश िस्तरु (न.पा.िे लनमाथण गरेको सडकमा मात्र)   

  

१ मोटर साइकि, स्कुटर कर  बावर्थक ३०० ३०० 

२ मोटर साइकि, स्कुटर प्रबेश िस्तरु १० १० 

३ कार जजप भ्र्ान  कर  ५०० ५०० 

४ कार जजप भ्र्ान  प्रबेश िस्तरु २० २० 

५ बस रक  कर १००० १००० 

६ बस रक  कर प्रबेश िस्तरु ५० ५० 

३४   नगरपालिका िते्रमा उत् पािन र लनकासी तर्ा ववक्री कर      

  

१ िोटो प्रलत के.जी.    १ 

२ 
जलडबटुी रोर्ल्टी िाि ुआ.व.मा जज.स.स. बाजरुािे 
लिईरहेकै िरहरु 

  १०% 

३ 
काठ िाउरा हाि जज.स.स.िे लििै गरेको साववकै िरहरुमा 
लिने 

  ० 

४ ढंुगा लगट्टी बािवुा ग्रावेि र रोडा प्रलतघन लमटर रु.   ३ 

५ 
िौपार्ा लनकासी प्रलतगोटा (राूँग्रा, र्ारो भैसी, अनतु्पािक 
मात्र) प्रलतगोटा 

  १००० 

६ िोिा प्रलत केजी    १ 
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लस.न. करका िरहरु 

िाि ुआ.ब. को 
स्वीकृत करका 

िरहरु 

आगामी आ.व. 
२०७५।७६ को 

प्रस्ताववत करका िरहरु 

७ बास प्रलत वपस   १ 

८ स्िेट ढुङ्गा प्रलत वपस   २ 

९ लबच्छर्ाउने ढुङ्गा प्रलत गोटा   १ 

१० माटो प्रलत घनलमटर    १ 

११ नगर पाश्चजित्र िगार्त अन्र् प्रकाजशत सूिनाहरु प्रलत वपस   १००० 

१२ िरीढुङ्गा प्रलत केजी    १ 

३५ 

  संगदठत संघ /संस्र्ा कर     

१ नर्ाूँ िताथ   ५०० ५०० 

२ नववकरण (कारोबारो ५ िाि सम्म भएमा )   ३०० 

३ 
नववकरण (कारोबारो ५ िाि मालर् २० िाि सम्म भएमा 
) 

  ५०० 

४ 
नववकरण (कारोबारो २० िाि मालर् १ करोडसम्म भएमा 
) 

  ३००० 

५ नववकरण (कारोबारो १ करोड मालर् भएमा )   ६००० 

३६ 

  सेवा शलु्क     

१ नगरपालिकाको सभा हि प्रर्ोग प्रलत दिन    २५०० 

२ नगरपालिकाको बैठक कि प्रर्ोग प्रलत दिन   १५०० 

४ नगरपालिको प्रोजेक्ट्टर प्रलत दिन    १००० 

५ वडा न ८ र ९ को हि प्रर्ोग बापत प्रलत दिन    १००० 

६ बडा १,२,३,४,५,६,७ को हि बापत प्रलत दिन    ५०० 

 
 
 

 

 

पिम बडुवाि 

नगर प्रमिु 

प्रमाणीकरण लमलत  :२०७५ असार ३०  
 


