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चन्द्रऩयु नगयको आर्थिक ऐन, २०७५ 
चन्द्रऩयु नगयऩार्रकाको अथि सम्फन्द्धी प्रस्तावराई कामािन्द्वमन गनि फनेको ववधेमक 

प्रस्तावना् चन्द्रऩयु नगयऩार्रकाको आर्थिक वषि २०७५/७६ को अथि सम्फन्द्धी प्रस्तावराई कामािन्द्वमन गनिको र्नर्भत्त स्थानीम 
कय तथा शलु्क सॊकरन गने, छुट ददने तथा आम सॊकरनको प्रशासर्नक व्मवस्था गनि वाञ्छनीम बएकोरे, नेऩारको सॊववधानको 
धाया २८८ को उऩधाया (२) फभोजजभ चन्द्रऩयु नगय सबारे मो ऐन फनाएको छ ।  

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ “चन्द्रऩयु नगयको आर्थिक ऐन, २०७५” यहेको छ । 

  (२) मो ऐन २०७५ सार श्रावण १ गतेदेजि चन्द्रऩयु नगयऩार्रका ऺेत्रभा रागू हनुेछ । 

२. सम्ऩर्त कय् नगयऩार्रकाका ऺेत्रर्बत्र २०७५ श्रावण १ गते देजि एवककृत सम्ऩजत्त कय/घयजग्गा कय सम्वजन्द्ध आवश्मक 
अध्ममन गयाइि  रगाइन ेय असूर उऩय गरयनेछ । 

३. बरू्भ कय (भारऩोत): नगयऩार्रका ऺेत्रर्बत्र अनसूुजच (१) फभोजजभ बरू्भ कय (भारऩोत) रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ ।  

४. घय वहार कय्  नगयऩार्रका ऺते्रर्बत्र कुनै व्मजि वा सॊस्थारे बवन, घय, ऩसर, ग्मायेज, गोदाभ, टहया, छप्ऩय, जग्गा 
वा ऩोियी ऩूयै आॊजशक तवयरे वहारभा ददएकोभा अनसूुजच (२) फभोजजभ घय जग्गा वहार कय रगाइने य असूर गरयनेछ 
।  

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

६. जर्डफटुी, कवाडी य जीवजन्द्त ु कय् नगयऩार्रका ऺेत्रर्बत्र कुनै व्मजि वा सॊस्थारे ऊन, िोटो, जर्डफटुी, वनकस,िय 
कवाडी भार य प्रचर्रत कानूनरे र्नषेध गरयएको जीवजन्द्त ु वाहेकका अन्द्म भतृ वा भारयएका जीवजन्द्तकुो हाड, र्सङ, 
प्वाॉि, छारा जस्ता फस्तकुो व्मवसावमक कायोवाय गयेवाऩत अनसूुजच (४) फभोजजभको कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ 
। 

७. सवायी साधन कय् नगयऩार्रका ऺते्रर्बत्र दताि बएका सवायी साधनभा अनसूुजच (५) फभोजजभ सवायी साधन कय रगाइन ेय 
असरु उऩय गरयनेछ ।तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा अन्द्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोवह फभोजजभ हनुेछ 
। 

८. ववऻाऩन कय् नगयऩार्रका ऺेत्रर्बत्र हनुे ववऻाऩनभा अनसूुजच (६) फभोजजभ ववऻाऩन कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 
तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा अन्द्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोवह फभोजजभ हनुेछ । 

 

९. भनोयन्द्जन कय् नगयऩार्रका ऺेत्रर्बत्र हनुे भनोयन्द्जन व्मवसाम सेवाभा अनसूुजच (७) फभोजजभ व्मवसाम कय रगाइने य 
असरु उऩय गरयनेछ । तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा अन्द्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोवह फभोजजभ 
हनुेछ । 

१०. फहार र्फटौयी शलु्क् नगयऩार्रका ऺेत्रर्बत्र आपुरे र्नभािण, येिदेि वा सॊचारन गयेका अनसूुजच (८) भा उल्रेि बए 
अनसुाय हाट फजाय वा ऩसरभा सोही अनसूुजचभा बएको व्मस्था अनसुाय फहार र्फटौयी शलु्क रगाइने य असूर उऩय 
गरयनेछ । 

११. ऩावकि ङ शलु्क् नगयऩार्रका ऺेत्रर्बत्र कुनै सवायी साधनराई ऩावकि ङ सवुवधा उऩरब्ध गयाए वाऩत अनसूुजच (९) फभोजजभ 
ऩावकि ङ शलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ। 

१२. सेवा शलु्क, दस्तयु् नगयऩार्रकारे र्नभािण, सॊचारन वा व्मवस्थाऩन गयेका अनूसूजच १० भा उजल्रजित स्थानीम ऩूवािधाय य 
उऩरब्ध गयाइएको सेवाभा सेवाग्राहीफाट सोही अनसूुजचभा व्मवस्था बए अनसुाय शलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

१३. कय छुट् मस ऐन फभोजजभ कय र्तने दावमत्व बएका व्मजि वा सॊस्थाहरुराई कुनै ऩर्न वकर्सभको कय छुट ददईन ेछैन ।  

१४. कय तथा शलु्क सॊकरन सम्फजन्द्ध कामिववर्ध् मो ऐनभा बएको व्मवस्था अनसुाय कय तथा शलु्क सॊकरन सम्फजन्द्ध कामिववर्ध 
नगयऩार्रकारे तोके अनसुाय हनुे छ । 

 
 
 
 
 
 



- 2 - 
 

अनसुजुच १ 

बरु्भकय भारऩोत 

क) भारऩोतय बरु्भकय   

नगयऩार्रका र्बत्रका जग्गाहरु कारोऩते्र ,स्ल्माव ढरानरे छोएको प्रर्त� कठ्ठा रु. १००।– 

नगयऩार्रका र्बत्रका जग्गाहरु ग्राबेर सडकरे छोएका  प्रर्त कठ्ठा          रु. २५।– 

नगयऩार्रका र्बत्रका िेती मोग्म जर्भन प्रर्त कड्ढा                          रु. १०।– 

भार्थ उल्रेिीत जग्गाहरु एक कठ्ठा बन्द्दा भनुी जर्त बएऩनी न्द्मनुतभ                      रु.१००।– र्रईनेछ । 

 

ि) घय जग्गा कय  

सेन्द्टयफेया बएको घयराई रु.६०००।– य आय. र्स. र्स. स्रक्चय बएका १६०० व. पुट बन्द्दा कभ बएका घयराई 
रु.१०००।– कामभ गरयएको छ . 

घयको भलु्म कयको दय 

ऩवहरो रु.२० राि सम्भ  कय नराग्ने 

त्मसऩर्छको रु.५० रािसम्भ रु.  २००।– एकभषु्ठ • 

त्मसऩर्छको रु. १ कयोडसम्भ रु.५००/- 
 त्मसऩर्छको फाॉकी यकभभा  रु.७००/- 

    
   
 

अनसुजुच २ 

घय फहार कय 
 
 

फहारभा ददएका घय, गोदाभ, ग्मायेज, सेड छप्ऩय, कायिाना, जग्गा वा ऩोियी ऩयैु वा आजशक तवयरे फहारभा ददएकोभा 
नगयऩार्रकारे १०% (प्रर्तशत) का दयरे फहार कय र्रने छ । 

 
 

अनसुजुच ३ 

व्मवसाम कयका दय 

क्र. स. व्मवासामको वकर्सभ शे्रणी "क"(रु.) शे्रणी "ि"(रु.) शे्रणी "ग"रु 

उत्ऩादन भरुक उद्योग 

१ जचमा उद्योग ५०००।-   
२ पर्निचय उद्योग 2०००।- 15००।- 1०0०।- 
३ ईटा 10०००।- 7000/- 5000/- 
४ वाष्ऩशजिफाट सॊचार्रत र्भरराई १०००।-   
५ स्टेशनयी तथा कवऩ उद्योग गनेराई १०००।- ७००।- ५००।- 
६ आइसवक्रभ ऩाउयोटी उद्योग १०००।- ७००।- ५००।- 
७ गरृ उद्योग १५००।- १३००।- १०००।- 
८ गरैचा उद्योग २०००।- 1500/- 1000/- 
९ काठ र्भर-सर्भर 5०००।- 4०००।- 2०००।- 
१० ऩऩड, जचप्स उद्योग गनेराई १०००।- ७००।- ५००।- 
११ प्राविकका साभान उत्ऩादन उद्योग २०००।- १५००।- १०००।- 
१२ छाराका साभान उत्ऩादन गने उद्योग २०००।- १५००।- १०००।- 
१३ औषर्ध केर्भकर उद्योग ३०००।- २५००।- २०००।- 
१४ अटोभेवटक स्वचार्रत र्भर २०००।- १५००।- १०००।- 
१५ होरय,सेरय,कुटानी,वऩसानी,ऩेरानी गने र्भर याईस र्भर सभेत� १०००।- ७००।- ५००।- 
१६ वतेवास पर्निचय १०००।- ७००।- ५००।- 
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क्र. स. व्मवासामको वकर्सभ शे्रणी "क"(रु.) शे्रणी "ि"(रु.) शे्रणी "ग"रु 

१७ जचउया र्भर 2०००।- 15००।- 10००।- 
१८ रजेन्द्स,दारभोठ,बजूजमा उधोग १०००।- ७००।- ५००।- 
१९ सईुटय उद्योग  १०००।- ७००।- 
२० रयक्सा फडी उद्योग  १०००।- ७००।- 
२१ कयाई बाडा उद्योग ताभा, वऩत्तर, कुकय, फाजल्ट, स्टोब सभेत� 2०००।- 15००।- 10००।- 
२२ नडुल्स चाउचाउ उद्योग शे्रणी (क चाउचाउ, शे्रणी (ि नडुल्स�) १०००।- ७००।- 500/- 
२३ भसरा उद्योग 10००।- 700/- 500/- 
२४ िैनी  र्डऩ तथा सूर्तिजन्द्म ऩदाथि उद्योग २०००।- 1500/- 1000/- 
२५ र्फट य फोडि उत्ऩादन उद्योग 1500/- १०००।- ७००।- 
२६ बेर्नमय उद्योग ५०००।- 3000/- 2000/- 
२७ कोइरा र्डऩ ु २५००।- 2000/- 1500/- 
२८ धागो, टाॉक उद्योग 1500/- 1000/- 700/- 
२९ छाऩािाना अपसेट प्रसे सभेत� शे्रणी(क अपसेट, शे्रणी(ि छाऩािाना, शे्रणी(ग स्क्रीन वप्रन्द्ट� 3०००।- 2५००।- 2०००।- 
३० जचमा नसियीफोट ववरुवा सब्जी िेती ५००।- 300/- 200/- 
३१ भोववर रयपाईन उद्योग २०००।- 1500/- 1000/- 
३२ अगयफत्ती उद्योग ५००।- 300/- 200/- 
३३ दारभोठ उद्योग ५००।- 300/- 200/- 
३४ कऩास उद्योग २5००।- 2000/- 1500/- 
३५ कुवकज ऩाउयोटी उद्योग १०००।- 700/- 500/- 
३६ इरेजक्रक स्वीच फनाउने उद्योग २५००।- 2000/- 1500/- 
३७ जकु वाइजन्द्ठङ्ग शे्रणी(क भेजशन, शे्रणी(ि हात�) १०००।- ५००।- 300/- 
३८ डेयी उद्योग 20००।- 1500/- 1000/- 
३९ प्राइउड उद्योग १००००।- 7000/- 5000/- 

४० गाभेन्द्छ उद्योग १००००।- 7000/- 5000/- 

४१ र्भनयरवाटय उद्योग 30००।- 2500/- 2000/- 

४२ सोडा, स्कस, सवित उद्योग २०००।- १5००।- 1000/- 
४३ 

 

अचाय उद्योग 10००।- 700/- 500/- 
४४ सेनेटयी उद्योग ५०००।- 3000/- 2000/- 

४५ र्सभेन्द्टका साभान ब्रक, येर्रङ्ग, इनाय, रयङ्ग सभेत क शे्रणी, फरक फाहेक ि शे्रणी� २०००।- १5००।- 1000/- 
४६ जटुको झोरा उद्योग 2०००।- 1500/- 1000/- 
४७ कोल्ड स्टोज ५०००।- 4000/- 3000/- 

४८ र्सभेन्द्ट उद्योग १००००।- 8000/- 7000/- 
४९ योजजन एण्ड टयऩेन्द्टाइन उद्योग १००००।- 8000/- 7000/- 
५० आइयन पराभ उद्योग 10०००।- 6000/- 5000/- 

५१ कथ्था उद्योग १००००।- 8000/- 7000/- 
५२ ग्माॉस उद्योग १००००।- 8000/- 7000/- 
५३ टामर उद्योग 2000/- 1500/- 1000/- 
५४ भार्थ नऩयेका अन्द्म उद्योगहरु २५००।- १५००।- ५००।- 

कृवषजन्द्म, ऩशऩुारन तथा हस्तकरा व्मवसाम 

१ कृवष बण्डाय यगोरा गद्धी २०००।- १५००।- १०००।- 

२ दधु डेयी 1500/- १०००।- ७००।- 
३ फग्गयु ऩारनयऩोल्छीयकृवष पाभि ऩशऩुारन सभेत ३०००।- २०००।- १०००।- 

४ हस्तकरा व्मवसाम  १५००।- १०००।- 

सप्रामसि तथा सेवा भरुक सस्था 
१ कम्प्मूटय सप्रामसि १५००।- १०००।- ५००।- 
२ ज्नयर सप्रामसि २०००।- १५००।- १०००।- 

३ हडिवमेय ऩसर 3०००।- २०००।- १०००।- 
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क्र. स. व्मवासामको वकर्सभ शे्रणी "क"(रु.) शे्रणी "ि"(रु.) शे्रणी "ग"रु 

४ कन्द्सल्टेन्द्सी सेवा ३०००।- २५००।- २०००।- 

सॊचाय तथा सूचना प्रदामक 

१ स्थानीम टेर्रर्बजन सेवा ५०००।-   

२ एप. एभ. सेवा १०००(क शे्रणी, ५०० देजि ९९९सम्भ ि शे्रणी य ५०० देजि तर� ३०००।- 20००।- 15००।- 

३ केवर नटेवकि  ५०००।- ३०००।- 2500/- 

४ ईन्द्टयनेट सेवा प्रदामक सॊस्था ३०००।- 2500/- 2000/- 

५ पोटोकऩी य सॊचाय सेवा १०००।- ७००।- ५००।- 
६ ढुवानी सेवा २०००।- १५००।- १०००।- 

७ होभ डेर्रबयी कुरयमय सर्बिसराई 1000/- ५००।- २००।- 
होटर व्मवसाम 

१ होटर एण्ड रज छ ताये ५००००।-   

२ होटर एण्ड रज ४ ताये ४००००।-   

३ होटर एण्ड रज ३ ताये ३००००।-   

४ होटर एण्ड रज २ ताये १००००।-   

५ होटर एण्ड रज १ ताये ऩाटी प्मारेस सभेत� 8०००।-   

६ बोजनारम २५००।- 15००।- 10००।- 

७ येिुयेण्ट एण्ड वाय 30००।- 20००।- 1५००।- 

८ दोहोयी साॉझ बएको होटर ३०००।-   

९ होटर तथा र्भष्ठान्न बण्डाय 2५००।- 1500/- 1000/- 
१० क्माटरयङ्ग ऩसर १५००।-   

११ र्भष्ठान्न ऩसर १०००।-   

१२ जचमा य कपी साभान्द्म र्भठाई ऩसर ५००।-   

१३ कोल्ड सेन्द्टय हल्रका ऩेम� ५००।-   

१४ भददया र्डस्टीरयी ऩसर 5०००।- 3000/- 2000/- 

सवायी ववके्रता, ऩम्ऩ तथा स्थामी सम्ऩजत्त 

 रेक्टय सो रुभ ५०००।-   

१ कय तथा राईट गाडी सो रुभ ५०००।-   

२ भोटयसाईकर सो रुभ ५०००।-   

३ अर्धकृत र्फके्रता २५००।- २०००।- १५००।- 

४ ऩेरोर ऩम्भ ५०००।-   

५ जग्गा प्रार्नङ ५०००।-   

६ हेबी गाडी सो रुभ १००००।-   

७ कम्प्मटुय ववके्रता ३०००।- १५००।- १०००।- 

८ ग्मास र्डरय 2५००।-   

९ टाॉमय सोरुभ २५००।- १५००।-  

शैजऺक सॊस्था 
१ ऩूवि प्राथर्भकयजशश ुस्माहाय केन्द्र भोन्द्टेश्वयी� १५००।-   

२ र्नजज स्तयका प्राथर्भक स्तय २०००।-   

३ र्नजज स्तयका र्नभावव स्तय २५००।-   

४ र्नजज स्तयका भावव ववद्यारम ३५००।-   

५ नीजज स्तयको क्माम्ऩस +२ सभेत� ५५००।-   

६ कम्प्मूटय प्रजशऺण २०००।-   

७ ड्राईर्बङ प्रजशऺण केन्द्र २०००।-   

८ ट्युसन ल्माग्वजे सेन्द्टय १५००।-   

९ अन्द्म प्रजशऺण केन्द्र ३०००।- २५००।- २०००।- 

१० छात्राफास १५००।-   

११ ऩोरी टेक्नीकर इजन्द्स्टच्मूट प्रजशऺण सभेत ४०००।-   
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क्र. स. व्मवासामको वकर्सभ शे्रणी "क"(रु.) शे्रणी "ि"(रु.) शे्रणी "ग"रु 

१२ नर्सङ्ग, र्स. एभ. ए।, एच. ए. प्रजशऺण सेवा ४०००।-   

१३ एजकेुशन कन्द्सल्टेन्द्सी सेवा २०००।-   

१४ तार्रभ तथा अनसुन्द्धान केन्द्र २०००।-   

१५ कम्प्मटुय, बाषा जशऺा, कोजचङ्ग सेन्द्टय २०००।-   

ववशेषऻ ऩयाभशि तथा व्मवसामी सेवा कय 

१ जचवकत्सक छाक्टय� ५०००।-   

२ ऩश ुजचवकत्सक डाक्टय� ३०००।-   

३ दन्द्त जचवकत्सक डाक्टय� २०००।-   

४ ऩयाभशि तथा इजिर्नमय २५००।-   

५ ओबयर्समय १५००।-   

६ काननु व्मवसामी ३०००।-   

७ अर्धविा य अर्बकताि १०००।-   

८ कम्ऩाउण्डय १०००।-   

९ वीभा एजेन्द्टयशेमय दरार १५००।-   

१० कववयाज १०००।-   

११ अनसुन्द्धानकताि य ऩयाभशिदाता ३०००।-   

१२ सबेमय २०००।-   

१३ र्नभािण व्मवसामी ५०००।- ३०००।- २०००।- 

१४ ववदेशी र्नभािण व्मवसामी बएभा दोब्वय दोब्वय दोब्वय 

१५ घय र्नभािण ठेकेदायी व्मवसाम ३०००।-   

१६ रेिाऩयीऺक ३०००।- २०००।- १०००।- 

१७ कम्प्मटुय एनार्रि, प्रोग्राभय २०००।-   

१८ अनवुादक १५००।-   

भभित तथा भभित साभग्री ववके्रता 
१ र्भर भेजशनयी ऩसर 3०००।- 20००।- १5००।- 

२ भोटय ऩाटिस ऩसर 3०००।- 20००।- १5००।- 

३ जीऩकाय भभित गने ऩसर 3०००।- 20००।- १5००।- 

४ साईकर ऩसर १०००।- ७५०।- ५००।- 
५ भोटय तथा भोटय साईकर भभित १५००।- १०००।- ५००।- 
६ वट.र्ब. विज भभित गने ऩसर 1000/- ७५०।- ५००।- 
७ घर्ड येर्डमो ,भोवाईर भभित गने ऩसर २५००।- १५००।- १०००।- 

८ टामय भभित गने, रयसोर्रङ्ग २०००।- १५००।- १०००।- 

९ हावा बने ऩसर ५००।-   

१० रक, फस भभित ५०००।- 30००।- 2000/- 

अस्ऩतार तथा जक्रर्नक 

१ र्नजज अस्ऩतार,नर्सिङ्ग होभ सभेत� ५०००।-   

२ डाइग्नोर्सस सेन्द्टय ५०००।-   

३ औषधी ऩसर जक्रर्नक सवहत ५०००।-   

४ औषधी ऩसर ३०००।-   

५ एग्रो बेटनयी औषधी ऩसर २०००।- १५००।- १०००।- 

६ जचवकत्सा,एक्स–ये सेवा ३०००।- २५००।- २०००।- 

७ ल्माफ तथा ददशा, वऩसाफ ,िकाय ऩयीऺण गनेराई २०००।- १५००।- १०००।- 

९ सजजिकर साभान र्फक्री ऩसर ३०००।- २५००।- २०००।- 

१० एक्मऩुन्द्चय थेयाऩी ३०००।- २५००।- २०००।- 

११ आमवेुददक तथा होर्भमोऩेर्थक ऩसर ५०००।- ३०००।- २०००।- 
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पोटो स्टुर्डमो तथा फ्राक्स वप्रन्द्ट 

१ क्रय ल्माफ ३०००।- २५००।- २०००।- 

२ पोटो स्टुर्डमो 2०००।- 1५००।- 1000/- 
३ फ्रेक्स वप्रन्द्ट गने व्मवशाम 3०००।- 2०००।- 1५००।- 

ववजत्तम सॊस्था 
१ फाजणज्म फैक प्रर्त कामािरम� १००००।-   

२ ववकास फैक प्रर्त कामािरम� ७०००।-   

३ सहकायी सॊस्था प्रर्त कामािरम� २०००।-   

४ पाईनान्द्स कम्ऩनी प्रर्त कामािरम� ३०००।-   

५ रद्य ुववत्त कम्ऩनी ३०००।-   

६ भनी टान्र्सपय १5००।-   

७ र्फभा व्मवशाम ५०००।-   

८ भार्थ उजल्रजित फाहेक अन्द्म ववजत्तमयसहकायी सॊस्था ३०००।-   

फैदेजशक योजगाय तथा सयुऺा सेवा 
१ भेनऩावय य ओबयर्सज सर्बिसय फैदेजशक योजगाय सेवा १००००।- 7०००।- 5000/- 

२ सेक्मूरयटी सेवा ३०००।- २५००।- २०००।- 

स्टोय, वकयाना, ऩारिय, सैरनु, चस्भा, क्मापे आदी 
१ साईवय क्मापे १०००।-   

२ स्नकुय तथा ऩरु हाउस १०००।-   

३ ब्मटुी ऩारिय १०००।- ५००।-  

४ सैरनु १०००।-   

५ टेरसि व्मवसाम 10००।-   

६ चश्भा घय ५००।-   

७ फवुटक ल्माब्रोटयी ५००।-   

८ ड्राईजक्रनसि ५००।-   

९ र्डऩाटटभेन्द्टर स्टोय ५०००।- २५००।-  

अन्द्म ऩसर व्मवसाम 

१ गल्रा वकयाना ऩसर १५००।- १०००।- ५००।- 
२ कऩडा ऩसर १०००।- ७००।- ५००।- 
३ सनुचादी ऩसर ३०००।-   

४ सनुचादीको गहना फनाउने ऩसर ३०००।- 20००।-  

५ कस्भेवटक य भर्नहायी ऩसर १०००।- ७००।- ५००।- 
६ चयुी व्मवशाम  ५००।-  

७ ईरेक्रोर्नक ऩसर २५००।- १५००।- १०००।- 

८ र्फजरुी ऩसर २५००।- १५००।- १०००।- 

९ भोवाईर ऩसर २५००।- १५००।- १०००।- 

१० येर्डभेट ऩसर २५००।- १५००।- १०००।- 

११ जतु्ता चप्ऩर ऩसर २५००।- १५००।- १०००।- 

१२ जतु्ता सो रुभ ३०००।-   

१२ धान काडा ऩसर ३०००।- २०००।- १०००।- 

१३ धभिकाटा ५०००।-   

१४ ऩसु्तक स्टेशनयी ऩसर 20००।- १5००।- 10००।- 

१५ बाडा ऩसर थोक य िरुा� १५००।- १०००।- ५००।- 
१६ कुचा, जचत्रा, नाङ्रा ऩसर १०००।- ७००।- ५००।- 
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१७ कवाडी ऩसर ५०००।- ४०००।-  

१८ गमु्तीभा गने ऩसर  ५००।-  

१९ ऩान ऩसर  ५००।-  

२० पोटो िर्भङ ऩसर  ५००।-  

२१ सूर्ति य िैनी चयतभाि ुऩसर १०००।- ५००।-  

२२ र्सभेन्द्टको र्फर्बन्न सभाग्री फनाउने १५००।- १०००।- ५००।- 
२३ गोरुगाडा फनाउने भभित केन्द्र  ५००।-  

२४ जतु्ता य डन्द्रवको साभान र्फक्री ऩसर ५००।-   

२५ जचमायङ्ग ववक्री गनेराई १५००।- १०००।-  

२६ जातो र्सरौटा ऩसर  ५००।-  

२७ र्सकभी डकभी  ५००।-  

२८ पराभे भारसाभान फनाउन े  ५००।-  

२९ साउण्ड र्सस्टभ रगाउन े २५००।- १५००।-  

३० क्मासेट र्सडी र्फक्री गने ऩसर  ५००।-  

३१ ब्रासफैण्ड सभहुभाईक बाडा रगाउन े १५००।- १०००।-  

३२ भास ुकाॉटी फेच्न ेव्मवसाम १५००।- १०००।-  

३३ अण्डायभाछायर्सरा ववक्री ऩसर १०००।- ५००।-  

३४ छारा सॊकरन य ववक्री गने १०००।- ५००।-  

३५ तयकायी व्मवसाम  ५००।-  

३६ परपूर व्मवसाम  ५००।-  

३७ र्ससा व्मवसाम २०००।- १५००।- १०००।- 

३८ टेन्द्ट हाउस २०००।- १५००।- १०००।- 

३९ पर्निसीङ व्मवसाम २०००।- १५००।- १०००।- 

४० र्बर्डमो देिाउनरेाई  १०००।-  

४१ भेरा रगाउनेराई ५०००।-   

४२ प्राविक साभाग्रीको व्मवसाम  १०००।-  

४३ शायीरयक व्मामभशारा २०००।- १५००।- १०००।- 

 

४४ भार्थ उजल्रजित फाहेकका कुनै ऩर्न व्मवसामय उद्योगराई तत्कार र्नणिम गयी नगय 
सबाभा अनभुोदन गयाउन ेगयी कय रगाउन सवकन ेछ। 

१००।- देिी  ५०००।- 
सम्भ 

१।मस नगयऩार्रका ऺेत्र र्बत्रका कुनै व्मवशामीहरुरे साववकको व्मवशामका अर्तरयि थऩ कुनै साभाग्रीको र्डरयर्रएको बए प्रर्त र्डरय अर्धकतभरु. 
५००l- य थऩ गयी र्नजको व्मवशाम साधन कय अशरु गरयनेछ । 

 

२।व्मवशाम कय फझुाउदा प्रत्मेक चार ुआ.फ. को ऩौष भसान्द्तसम्भ तोवकएको दस्तयु फझुाए राग्ने कयभा १०% छुट गरयने य सोवह आ.फ.को साउन 
भसान्द्तसम्भभा फझुाए सो छुट नददन ेसाथै १ एक� आ.फ. को वक्मौता यहेभा ऩवहरो वषि १०%, दोस्रो वषि १५%, तेस्रो वषि २०% य सो बन्द्दा भार्थ 
बए सम्ऩणुि कय यकभभा २५% का दयरे जरयवाना तोवकन ेछ। 
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अनसुजुच ४ 

जडीफटुी,कवाडी य जजवजन्द्त ुकय (र्नकासीभा) 
    

 

                                      

र्स नॊ. र्फवयण दय(रु.) र्स 

नॊ.+ 

वववयण दय(रु.) 
१ दाउया प्रर्त रक दश चके्क प्रर्त रेक्टय ७००।– २६ दाउया प्रर्त रक छ चके्क  %)).– 

२ ह्यभुऩाईऩ रयङ  ४५ से.र्भ बन्द्दा सानो 
गोराई बएको प्रर्त गोटा   

१००।– २७ दाउया प्रर्त ट्याक्टय 
#))/- 

३ ह्यभुऩाईऩ रयङ  ९० से.र्भ य सो 
बन्द्दा ठुरो गोराई बएको प्रर्त गोटा 

५०/- २८ ह्यभुऩाईऩ रयङ ४५ से.र्भ देजि  ९० से.र्भ बन्द्दा 
सानो गोराई बएको प्रर्त गोटा 

!)) 

४ िसी फोकाको छारा प्रर्त रेक्टय  20०/- २९ हाडिोय प्रर्त रक   

प्रर्त रेक्टय.  

प्रर्त टामय 

%)). 

@)).– 

%).– 

५ र्सभेन्द्ट टामर प्रर्त रक,  ३००।– ३० िसीफोकाको छारा प्रर्त टामय !)).– 

६ सभेन्द्ट टामर प्रर्त टामय  1००।– ३१ सभेन्द्ट टामर प्रर्त रेक्टय  !)). 

७ भाटोको टामर प्रर्त रक  30०।– ३२ तेरहन, दरहन प्रर्त कुईन्द्टर  %.– 

८ भाटोको टामर प्रर्त टामय 50।– ३३ भाटोको टामर रेक्टय प्रर्त  %).– 

९ ह्यभुऩाईऩ रयङ ४५ से.र्भ बन्द्दा सानो 
गोराई बएको प्रर्त गोटा   

2०।– ३४ ईटा प्रर्त गोटा  %k};f 

१० कवाडी प्रर्त रक छ चके्क   

प्रर्त दश चके्क 

प्रर्त रेक्टय 

 प्रर्त टामय गाडा   

5००। 

7००।- 
३००।-
१००।- 

३५ र्भठा प्रर्त रक  

प्रर्त रेक्टय रु.   

प्रर्त टामय 

#)).– 

!%).– 

%).– 

११ धानको बसु प्रर्त रक   

प्रर्त रेक्टय   

प्रर्त टामय 

3००।-
१5०।-
10०।- 

 

३६ गहकुो बसु तथा ऩयार प्रर्त रक    

प्रर्त रेक्टय 

प्रर्त टामय 

#)).=  

!%).– 

%).– 

१२ टेफर कुर्सि गोटा  .  @). ३७ दयाज, ऩरॊग प्रर्त गोटा  $).– 

१२ झाड ुप्रर्त फन्द्डर   &%. ३८ वऩना प्रर्तफोया !) 

१३ िैनी प्रर्त फोया  @%.– ३९ भाछा प्रर्त टोकयी  !).– 

१४ धान, गहुॉ, भकै, चाभर, आॉटा, भैदा,सजुी, 
फेसन रगाएत सम्र्ऩणु िाद्यान्न प्रर्त 
कुइन्द्टर   

@. ४० िसी, फोका, फाख्रा प्रर्त गोटा  

फुॊगयु    सुॉगयु प्रर्त गोटा रु   

हाॉस ऩयेवा कुियुा प्रर्त गोटा 

!%.– 

@).– 

%.– 

१५ जॊगरी जर्डफटुी प्रर्त फोया  @).– ४१ याॉगा, बैसी, गाई,गोरु प्रर्त गोटा  %).– 

१६ कुरयरो प्रर्त फोया  @).– ४२ सनु्द्तरा प्रर्त के्रट %.– 

१७ फयप प्रर्त फक्सा   %.– ४३ आर ुप्माज प्रर्त क्वीन्द्टर  %.– 

१८ आॉऩ प्रर्त टोकयी  @.– ४४ पुरकोर्ब,फन्द्दाकोर्ब प्रर्त फोया  %.– 

१९ स्माउ, नासऩाती,  भौसभी, अनाय, आॉऩ, 

अम्फा, र्रची प्रर्त काटुिन 

  @.– 
%. 

४५ टभाटय प्रर्त के्रट  %.– 

२० हरयमो भकै प्रर्त फोया– %. ४६ अदवुा प्रर्त फोया  !).– 

२१  फेसाय प्रर्त फोया  %.– ४७ कऩास प्रर्त वण्डर– #). 

२२ र्सरोट ढुङ्गा प्रर्त गोटा . @.– ४८ ठुरो रक वकयाना ववववध साभान  #)).– 

२३ र्ड.सी.एभ .सानो रक वकयाना ववववध 
साभान  

!%).– ४९ टमाक्टय वकयाना ववववध साभान ववववध  @)).– 

२४  वऩक अऩ ववववध वकयाना।– !@% ५० गोर्रमा प्रर्त क्मवृपट  !).– 

२५ डोको भान्द्रो प्रर्त गोटा  @.– ५१ अण्डा प्रर्त काटुिन   %.– 

mailto:?=#.–
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अनसुजुच ५ 

सवायी साधन कय 
रयक्सा, ठेरा आदद 

र्स. न. र्फफयण बाडाको रयक्सा 
बेन 

र्नजज रयक्सा 
बेन 

चय चके्क ठेरा दईु चके्क 
ठेरा 

चारक प्रभाण–

ऩत्र 

दय 

१ फावषिक  सवायी कय रु.१00।- रु.100।- रु.५0।- रु.५0।- –  

२ ई रयक्सा रु.500/- रु.५००/-   रु.१०००।  
३ फस,रक,काय,जजऩ      रु.1०००।- 

४ र्नजज रेक्टय       रु.५००/- 

 

अनसुजुच ६ 

ववऻाऩन कय 
 नगयऩार्रकाको शहयी ऺेत्र र्बत्रको साविजर्नक स्थरभा कुनै साॊकेर्तक फोडि वा ववऻाऩनको होर्डङ फोडि, ब्मानय वाऩत देहाम 
अनसुाय कय राग्न ेछ 

क्र.सॊ र्फवयण दय(रु) अवर्ध 

१ र्फऻाऩन साभाग्री २५ व.वप.सम्भको( कम्ऩनी) १०००।- र्फवयण 

२ र्फऻाऩन साभाग्री २५ व.वप. बन्द्दा फढीको प्रर्त व.वप. ४०।- फावषिक 

३ साना वकर्सभका प्रचायका फोडिहरु ४ व.वप.सम्भको ३००।- फावषिक 

४ व्मानय साविजर्नक स्थानभा प्रर्तर्भटय ७ ददन सम्भको रार्ग ७।-– अधिफावषिक 

५ व्मानय साविजर्नक स्थानभा प्रर्तर्भटय १५ ददनसम्भको रार्ग ५।-– प्रर्त ददन 

६ १ र्भ.य १ व.वप. सम्भको र्फऻाऩनराई १ भवहनासम्भको रार्ग १।- प्रर्त ददन 

७ दपा ड बन्द्दा फढी सभमका रार्ग र्फऻाऩन याख्न ुऩयेभा २।- प्रर्त ददन 

८ र्फद्यतु ऩोरभा ऩेन्द्टीङ गनेराई प्रर्त वगि र्भटय प्रर्त ऩोरभा १५।- प्रर्त ददन 

९ अन्द्मको हकभा नगयऩार्रकारे तोके फभोजजभ हनुेछ ।   

 

 

अनसुजुच ७ 

भनोयिन कय 
मस नगयऩार्रका ऺेत्र र्बत्र हेका चरजचत्र हरहरुभा ऩवुि सॊम्झौता अनसुाय जनुसकैु चरजचत्र चराएऩर्न भार्सक रु. १०००।– का 
दयरे भनोयिन कय र्रईनेछ । 

नगयऩार्रका ऺेत्र र्बत्र जाद,ु सकसि, चटक सॊचारन गदाि दैर्नक रु. २००।– का दयरे भनोयिन कय र्रईने छ । 

मस नगय ऺेत्र र्बत्र सॊचारन हनुे स्थानीम येर्डमो तथा एप.एभ. सॊचारन गये वाऩत भनोयिन कय वाऩत एकभषु्ठ रु. १०००।– 

र्रईन ेछ । 
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अनसुजुच ८ 

फहार र्फटौयी शलु्क 

क. दैर्नक तथा साप्तावहक हाट फजायभा राग्न ेकय तथा सेवा शलु्क 

क्र.स वववयण चन्द्रर्नगाहऩयु 
(रु.) 

डभुरयमा 
(रु.) 

चेतनगय  
(रु.) 

 

फागभती 
(रु.) 

सन्द्तऩयु 
(रु.) 

फारचनऩयु 
(रु.) 

जडुीवरेा 
गैडाटाय(रु.) 

१ धान,नाङ्गरो,तोयी ऩाटा ऩल्रा 5० ३० ३० २० ३० २० २० 
२ िसी फोका काट्दा प्रर्त गोटा १5० १०० १०० १०० १०० ७५ ७६ 
३ सुॊगयु काट्दा प्रर्त गोटा 4०० ३०० ३०० ३०० ३०० १०० ३०० 
४ याॉगा काट्दा प्रर्त गोटा 4०० ३०० ३०० ३०० ३०० १०० ३०० 
५ कुियुा, हाॉस काट्दा प्रर्त गोटा ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ 

६ भाछा प्रर्त ऩसर ५० ४० ३० २० ३० ३० ३० 
७ वकयाना प्रर्त ऩसर  ५० ४० ३० २५ ३० ३५ ३५ 
८ जतु्ता चप्ऩर प्रर्त ऩसर ५० ४० २० २० ३० २० २० 
९ आर,ुप्माज प्रर्त ऩसर ५० ५० १५ ३० ३० २० २० 
१० परपुर फचे्न ेप्रर्त ऩसर ५० ४० २० २५ ३० २० २० 

११ भौसभी परपुर प्रर्त के्रट ५० २० १० १५ १० ५ ५ 
१२ हरयमो साग सजब्ज रगामत 

तयकायी फचे्न ेप्रर्त ऩसर 

५० ५० १५ ३० ३० २० २० 

१३ हरयमो साग सजब्ज प्रर्त टोकयी २० २० १० ५ १० ५ ५ 
१४ भोची,हजाभ  प्रर्त ऩसर ४० २० १० २० १० १० १० 

१५ हाॉस कुियुा, ऩयेवा(जोडी) प्रर्त 
गोटा 

५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ 

१६ जर्डफवुट प्रर्त ऩसर ५० ५० ३० २५ ३० १५ १५ 

१७ डारा, नाङ्गरा, कुचो सभेत यािी 
व्माऩाय गने प्रर्त ऩसर 

३० ३० ३० १५ ३० १५ १५ 

१८ र्भठाई प्रर्त ऩसर ५० ३० २० २० ३० २० २० 

१९ इरेजक्रक साभान (घडी, टचि 
राइट, राईटय, चाजिय) प्रर्त 
ऩसर 

४० २५ २५ २० २५ २० २० 

२० घोङ्गी प्रर्त ऩसर ३० ३० १५ १५ ३० १५ १५ 

२१ जचमा प्रर्त ऩसर २० २० २० १० २० १५ १५ 

२२ नाक कान छेडन ेऩसर ४० ३० २० १० १० १० १० 

२३ चना चटऩटे,ऩानी ऩयुी, 
सवित,अनायस  आदी प्रर्त 
ऩसर 

4० २० १५ २० ३० १५ 20 

२४ चयुा प्रर्त ऩसर ४० ३० २० २५ ३० २० २० 

२५ ऩयच्मनु प्रर्त ऩसर ५० ३० १५ २५ ३० २० २० 

२६ ववउ ववजन प्रर्त ऩसर ५० २० १५ १५ २० १५ १५ 
२७ सरु्ति चनुा प्रर्त ऩसर ३० २५ १५ २० १० १५ १५ 

२८ ऩान प्रर्त ऩसर ३० २५ १५ १० १० ३५ ३५ 
२९ र्भठा फेच्न ेप्रर्त ऩसर ५० ३० १५ २० २० १५ १५ 

३० कटवऩस प्रर्त ऩसर ५० ४० २५ ३० ५० ३० ३० 
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३१ येडीभेड कऩडा प्रर्त ऩसर ५० ४० २५ ३० ३५ ३० ३० 

३२ थान कऩडा प्रर्त ऩसर 6० ४० २५ ३० ३५ ३० 4० 

३३ हाते भोर्सन प्रर्त गोटा २० १० १० १० १० १० १० 

३४ ऩमय वारा भेर्सन प्रर्त गोटा ३० २० १० १५ २० १० १० 

३५ भयुही च्मयुा प्रर्त ऩसर ४० २५ २५ २० २५ १५ १५ 

३६ भयुही, ऩकौडा, कचडी प्रर्त 
ऩसर 

३० ३० १५ २० ३० १५ १५ 

३७ ऩाउयोटी र्फस्कुट प्रर्त ऩसर ३० २० १५ २० २० १५ १५ 

३८ भास ुिाइ (सेकुवा, बटुुवा) प्रर्त 
ऩसर 

५० ५० ५० २० २० ५० ५० 
३९ भाटोको बाॉडा फेच्न ेप्रर्त ऩसर 40 ३० ३० २० ३० १५ १५ 

४० प्रर्त होटर ५० ५० २० २० ५० ५० ५० 

४१ बाॉडा वतिन  प्रर्त ऩसर 5० ४० २५ ३० ३० २० २० 

४२ ऩश ुव्मऩाय तपि  40 २५ २० २५ २५ २० २० 

४३ डुरवुा घजुम्तभा घऩुचकु यािी 
फेच्न े

३० २० १५ २० २० २० २० 

४४ 

 

पराभको साभान (हर्समा, 
िुु ुऩी, चक्कुु ु) फेच्न ेप्रर्त ऩसर 

३० २० २० २० २० २० २० 

४५ पोटो तथा काऩीफेच्न ेप्रर्त 
ऩसर 

३० ३० २५ २० ३० ३० ३० 

४६ र्सरा प्रर्त ऩसर ५० ५० ३० ३० ३० ३० ५० 

४७ िर्स फाख्राको छारा फेच्न ेप्रर्त 
ऩसर 

५० ५० ३० २५ ३० ३० ५० 

४८ फदाभ, बटभासफचे्ने प्रर्त ऩसर ५० २० १५ १० ३० २० २० 
४९ जचनीकटौया तथा अन्द्म प्रर्त 

ऩसर 

२० २० १५ १० १५ २० २० 

५० साइकर भभित प्रर्त ऩसर ३० ३० २० २० ३० ३० ३० 

५१ ग्वारा तपि  प्रर्त र्र. २ २ २ २ २ २ २ 

५२ आईसवक्रभ तथा वयप फचे्न े
प्रर्त ऩसर 

३० ३० १५ १५ १५ ३० ३० 

५३ ढुङ्गग्री फेच्न ेप्रर्त ऩसर  ३० २० १५ १५ १५ १० १० 
५४ औठीॊ फेच्न ेप्रर्त ऩसर ३० २० १५ १५ २० २० २० 

५५ चाभर, भकै रगामतको िाद्यात्र 
प्रर्त ऩसर 

५० ५० ५० १५ २० २० २० 

 

ि. ऩशफुध (काटभाय) शलु्क 

र्स.न.  वववयण  दय (रु.) 
१  याॊगा ,ऩाडा सुॊगयु, फगयु प्रर्त गोटा ४००।- 

२ िसी फोका प्रर्त गोटा २००।- 

३ कुियुा, हास,प्रर्त गोटा य ऩयेवा  ) जोडी ५।- 
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अनसुजुच ९ 

ऩावकि ङ सवायी शलु्क 

नगयऩार्रका ऺेत्र र्बत्र नगयऩार्रकारे तोकी ददएको ऩावकि ङ ऺेत्र य फसऩाकि  ऺेत्रभा प्रवेश गदाि सवायी ऩावकि ङ वाऩत देहाम अनसुायको 
ऩावकि ङ शलु्क र्रईन ेछ । ववदेशी सवायी साधनको हकभा डब्फर दस्तयु राग्नेछ । 

सवायीको वकर्सभ ददवा ऩावकि ङ ऩटके 
दय 

यात्री र्फश्राभ शलु्क 

फस, रक, र्भनीवस, ट्याक्टय आददभा रु.२०।- रु.२५।- 
जजऩ, काय, भाईक्रो बेन, बेन, टेम्ऩो, ऩावयवटरय आददभा रु.१५।- रु.२०।- 

 

 

अनसुजुच १० 

सेवा शलु्क दस्तयु 
 

क) कोइरा व्मवसामीहरुफाट र्रइन ेसयसपाई तथा स्थानीम ववकासका रार्ग र्रइन ेसेवा शलु्क  

४ देिी ६ चके्क रक             रु. १५०।- 
१० चके्क रक       रु. २००।- 
१० चके्क रक बन्द्दा भार्थ       रु. २५०।- 
 

ि अचर सम्ऩजत्त भलु्माङ्गकन सेवा शलु्क  

 प्रर्त हजाय रु.१।– का दयरे सम्ऩजत्त भलु्माकन सेवा शलु्क र्रईनेछ ।  

 र्फद्याथीहरुरे सम्ऩजत्त भलु्माकन गयाई ववदेशभा अध्ममन गनि जानकेो हकभा भलु्माकन गरयएको यकभको ५०% का दयरे 
छुट ददई भलु्माकन सेवा शलु्क र्रईने छ । 

 
 
 
 
 
 
 

ग) नक्सा ऩास दस्तयु  

 
 

र्स.न. वववयण दय (रु.) दय (रु.) 
1 आय.सी.सी. िेभ स्टक्चय बईु तरा रु. ऩयुानो नमाॉ 

1/- 2/- 
2 आय.सी.सी. िेभ स्टक्चय ऩवहरो तरा देजि रु. 1/- 2/- 
3 र्सभेण्ट जोडाईभा इट्टा वा ढुङ्गाको गायो–आय.सी.सी. छाना  50 ऩैसा 
4 भाटोको जोडाईभा इट्टा वा ढुङ्गाको गायो–आय.सी.सी. छाना रु. 50 ऩैसा 
5 र्सभेण्ट जोडाईभा इट्टा वा ढुङ्गाको गायो–जस्ताको छाना रु. 
6 भाटोको जोडाईभा इट्टा वा ढुङ्गाको गायो–जस्ताको छाना रु. ५० ऩैसा 
7 र्सभेण्ट जोडाईभा इट्टा वा ढुङ्गाको गायो–टामरको छाना रु. 
8 फाउण्ड्री कम्ऩाउण्ड वार प्रर्त यर्नङ वपट रु. ५० ऩैसा 
9 कच्ची घय काठ सेन्द्टय फेया सभेत रु. ५०ऩैसा 
10 घयनक्सा पामर प्रर्त पामर रु २०० 
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र्स.न. वववयण दय (रु.) दय (रु.) 
11 स्वचे्छारे (घयजग्गा ववक्री) प्रर्त वगि वपट रु. ५०ऩैसा 
12 अॊशफण्डा बै आएको सॊयचनाको नक्सा नाभसायी प्रर्त वगि वपट रु. ५०ऩैसा 
13 घयजग्गा धनीको भतृ्म ुबै नाभसायी बएभा प्रर्त वगि वपट रु. २५ऩैसा 
14 घय सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्र  ५०० 

15 घय र्नभािण गदाि सयसपाई शलु्क– नक्सा ऩासको र्नवदेन ऩेश गये ऩश्चात घय र्नभािण सयसपाई शलु्क वाऩत रु. 
1०००।०० देजि 2०००।०० सम्भ धयौटीभा याजिनेछ । मदी घय र्नभािण सम्फन्द्धी साभाग्री घय सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्र 
र्रने अवस्थासम्भ सडकभा यहेभा सोही धयौटीफाट सोधबनाि हनु ेगयी सयसपाई शलु्कभा कामभ गरयनेछ । न्द्मूनतभ ५०० 
याजश्व असरु गरयनछे य अन्द्म धयौटी वपताि   गरयनेछ ।  

५०० 

 

ग र्सपायीस दस्तयु 

र्स.न. र्फवयण दस्तयु (रु.) 
1 र्नवदेन दताि दस्तयु  १०।- 
2 अगीकृत नागरयकताको र्सपारयस दस्तयु  २००।- 
3 जग्गा नाभसायीको र्सपारयश दस्तयु 4००।- 
4 धनीऩूजाि य नागरयकताको नाभसॊशोधनको र्सपारयस दस्तयु १००।- 
5 स्थामी फसोफास यहेको र्सपारयस दस्तयु १००।- 
6 अऩूतारीको र्सपारयस दस्तयु ५००।- 
7 नक्कर वा प्रर्तर्रवऩ दस्तयु प्रर्त ऩाना १०।- 
8 र्भराऩत्र दस्तूय  दफैु थयीफाट  ५००।- 
9 द्यण्ड जयीवाना र्नमभानसुाय फढीभा ५०००।- 

10 ववदेशका रार्ग गरयन ेर्सपारयश य ऩेन्द्सन ऩट्टाको रार्ग गरयन ेर्सपारयशभा ५००।- 
11 ऩजिका राग ुहून ुबन्द्दा अगार्डको जन्द्भर्भर्त य वववाहको र्सपारयशभा 1००।- 
12 नाभ, उभेय, जन्द्भर्भर्तको साधायण र्सपारयशभा  १००।- 
13 सॊस्थागत अनयुोधभा व्मजि र्फशेषराई गरयएको वकटानी र्सपारयशभा  ५००।- 
14 हकबोग तथा जोतबोगको र्सपारयश दस्तयु 2००।- 
15 नयवढी तथा छुट जग्गा दताि सम्वन्द्धी र्सपारयशभा  ५००।- 
16 र्फद्यतु, टेर्रपोन य िानेऩानी जडानका रार्ग गरयन ेर्सपारयशभा  १००।- 
17 सॊघसस्था दतािको र्सपारयश दस्तयु ५००।- 
18 फैदेजशक योजगायको रार्ग गरयन ेर्सपारयश दस्तयु १००।- 
19 नगयऩार्रकाको तथ्माड्ढ येकडिको प्रर्त ऩाना १००।- 
20 नाता प्रभाजणत र्सपायीसभा  ५०।- 
21 र्नजी स्तयका करेज स्वीकृर्तको रार्ग र्सपारयश दस्तयु 10०००।- 
22 र्नजी उच्च भा.र्फ. तहको ववद्यारम स्वीकृर्तको र्सपारयश दस्तयु 8०००।- 

23 र्नजी स्तयका भा.र्फ. तहको ववद्यारम स्वीकृर्तको र्सपारयश दस्तयु 5०००।- 

24 र्नजी स्तयका र्न.भा.र्फ. तहको ववद्यारम स्वीकृर्तको र्सपारयश दस्तयु 3०००।- 

25 र्नजी स्तयका प्रा.र्फ. तहको ववद्यारम स्वीकृर्तको र्सपारयश दस्तयु 20००।- 

26 र्नजी ऩूवि प्राथर्भक र्फद्यारम सॊचारन अनभुर्त शलु्क १5००।- 

27 र्नजी स्तयका ववद्यारमको कऺा थऩको र्सपारयश दस्तयु १5००।- 

28 जशश ुस्माहाय केन्द्र चाईल्ड केमय सेन्द्टय 10००।- 

29 ऩरयवायीक रगत (जनस)ख्मा) नववकयण दस्तयु  २०।- 
30 भजद ुऩरयचम ऩत्र  ५०।- 
31 र्फववध र्सपायीस दस्तयु १००।- 
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र्स.न. र्फवयण दस्तयु (रु.) 
32 सजिर्भन गयी गरयन ेर्सपायीसभा अर्तजि र्रईने यकभ १००।- 
33 अन्द्म वववाह र्सपायीस  १००।- 
34 चरयर्त्रक र्सपायीस २००।- 
३५ भतृ्मू बई हकहस्तान्द्तयण बएको ऩक्की बवन प्र.व.वप. ५० ऩैसा 
३६ 

 

 

भतृ्मू बई हकहस्तान्द्तयण बएको वटनको छानो बएको बवन प्र.व.वप. ५० ऩैसा 
३७ जग्गाधर्न प्रभाणऩूजाि प्रर्तर्रवऩ र्सपायीस १००।- 
३८ घ ऩसु्ते िलु्न ेर्सपायीस १००।- 
३९ अग्रजेी बाषावाट गरयने र्सपारयस ३००।- 
४० नयवडी वा छुट जग्गा दतािको सम्ऩजत्त कय वा भारऩोत फझुाउन आएभा प्रर्त जग्गाधर्नराई अर्तरयि शलु्क वाऩत ५००।- 
४१ अर्भन सेवा शलु्क ५००।- 

 ४२ ३६ना दताि प्रभाण ऩत्र दस्तयु ( ३५ ददन र्बत्र दताि हनु आएभा  ०/- 
४३ ३६ना दताि प्रभाण ऩत्र दस्तयु ( ३५ ददन र्बत्र दताि हनु नआएभा  ६०।- 
४४ 

 

 

सॊध सस्थाको फैक िाता िोल्दा गरयन ेर्सपारयसभा  १००।- 
४५ चन्द्रऩयु नगय ऺेत्रभा सचाय सेवा ववस्तायका रागी टावयका रागी गरयन ेर्सपारयसभा  ५०००।- 

46 उद्योग धन्द्दा सजिर्भन र्सपारयस 3110/- 
47 भोही तथा सजिर्भन र्सपारयस 1110/- 

 

घ) पायाभ, काडि दस्तयु 

नगयऩार्रकावाट उऩरब्ध गयाईने देहामका पभि य काडिको दस्तयु र्नम्नानसुाय यहेको छ। 

र्स.न. र्फवयण दस्तयु (रु.) 
१ नगरयकताको अनसुचुी सवहत र्सपायीस दस्तय  ५०।- 
२ सफै प्रकायका र्नवदेनको पायभ दस्तय १०।- 
३ ऩरयवायीक रगत जनसख्मा काडि� को काडि दस्तयु २५।- 
४ व्मवसाम प्रभाण ऩत्रको काड दस्तय १००।- 
५ व्मवसाम नवीकयण प्रर्तर्रऩी दस्तय ५०।- 
६ जनसहबार्गताभरुक मोजना भाग दयिास्त पायभ १०।- 
७ घय जग्गा कयको र्नवदेन पायभ १०।- 
८ चाय चके्क ठेराको ब्र ुफकु काडि दस्तय २५।- 
९ रयक्साको ब्रकु फकु काड दस्तयु २५।- 
१० चाय चके्क ठेराको राईसेन्द्स काड दस्तयु २०।- 
११ रयक्साको राईसेन्द्स काडि दस्तयु २०।- 
१२ धयौटी वपतािको र्नवदेन पायभ १०।- 
१३ अनसुचुी पायभ भात्र १०।- 
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ङ) सवायी साधन शलु्क 

नेऩारी नागरयकता नबएका बाडाका ठेरा, रयक्साभ्मान चारकवाट नगयऩार्रका ऺेत्रर्बत्र सचारन बएका ठेरा, रयक्सा बेन राई अस्थामी 
रुऩभा दताि गयी ब्रफुकु उऩरब्ध गयाइने छ, उऩरब्ध बएका ब्र ुफकुको प्रत्मेक आर्थिक फषिभा नववकयण दस्तयु रु. १००/- र्रईने 
छ । 

दस्तयु रयक्सा, ठेरा आदद 

र्स. न. र्फफयण बाडाको रयक्सा 
बेन (रु.) 

र्नजज रयक्सा 
बेन (रु.) 

चय चके्क ठेरा 
(रु.) 

दईु चके्क 
ठेरा (रु.) 

चारक प्रभाण–

ऩत्र (रु.) 

१ दताि दस्तयु ६०।- ६०।- ५०।- २०।- २०।- 
२ फकु दस्तयु य काडि ६०।– ६०।- ६०।- ६०।-– २०।- 
३ नाभसायी दस्तय ५०।- ५०।- ५०।- ५०।- – 

४ नर्फकण २५।- २५।- २५।- २५।- २०।- 
५ प्रट नम्वय दस्तयु १०।- १०।- १०।- १०।- – 

६ िेभ हेयपय दस्तयु ५०।- ५०।- ५०।- ५०।- – 

७ रयक्सा चारक अनभुर्त ऩत्र प्रर्तर्रऩी दस्तयु (काडि 
सभेत) 

   २५।-  

  

जरयवाना 
१. चारक प्रभणऩत्र नफनाई रयक्सा, ठेरा सॊचारन गयेको बेवटएभा ऩक्राउ गयी रयक्सा, ठेरा धर्नराई ऩवहरो ऩटक रु ५०।– य त्मस ऩर्छ ऩटकै वऩछे 
थऩ रु.६०।– जरयवना गरयन ेछ य ऩक्राउ ऩयेको ३ तीन� ददन ऩर्छ भात्र पुकुवा हनुेछ । 

२. रयक्सा चारक प्रभाण ऩत्र फनाई साथभा नफोकेको वा फोकेको बए नवीकयण नगयेको चारकराईि ऩटकै वऩच्छे रु.१०।– का दयरे जयीवाना 
गरयनेछ । 

३. मस नगयऩार्रका ऺेत्र र्बत्र ववना नम्फयका रयक्सा, ठेरा, रयक्सा भ्मान य स्कुर भ्मान आदद सचारन बएभा त्मस्ता सवायीहरु तरुुन्द्त ऩक्राउ गयी 
प्रथभ ऩटक रु.५०।– दोस्रो ऩटक रु.१००।– तेस्रो ऩटक रु.३००।– रुऩैमा जरयवाना गरयनेछ । सो बन्द्दा फढी ऩक्राउ ऩयेभा त्मस्ता रयक्सा 
नगयार्रकाभा ल्माई र्नमभानसुाय र्रराभ र्फक्री गरयन ेछ । 

४. रयक्सा चारकरे नगयऩार्रकाफाट तोवकएको बाडा दय बन्द्दा फढी र्रएको ऩाईएभा र्रएको सम्ऩणुि बाडा सम्वजन्द्धत व्मजिराई वपताि गयाई रयक्सा 
चारकवाट रु.१०।– जरयवाना गयाईन ेछ । 

५. नगयऩार्रकारे तोकेको रु. ५ अनसुाय सवायी सचारन नगने  तोवकएको स्टेण्ड फाहेक अन्द्मत्र ऩावकि ङ गने रयक्सा चारकराई रु.१०।– जरयवाना 
गरयन ेछ । 

६. सभमभा रयक्सा, ठेरा, रयक्साबेन आदद सवायी साधन तथा चारक प्रभाणऩत्र नववकयण नगयाएभा र्नम्नानसुायको थऩ जरयवाना र्रई नववकयण गरयन े 
छ । 

 

रयक्सा व्र ुफकु नवीकयण 

म्माद नाघेको १ भहीना बन्द्दा भार्थ ३ भहीनासम्भ           रु.१५।– 

म्माद नघेको ३ भहीना बन्द्दा भार्थ ६ भहीनासम्भ                        रु.२०।– 

म्माद नाघेको ६ भहीना बन्द्दा भार्थ प्रत्मेक आ.व. को                        रु.२५।- 
 

चारक प्रभाणऩत्र नववकयण 

म्माद नाघेको ३ भहीनासम्भ                          रु ५।- 
म्माद नाघेको ३ भहीना बन्द्दा भार्थ ६ भहीनासम्भ           रु.१०।- 
म्माद नाघेको ६ भहीना बन्द्दा भार्थ एक आ.व.सम्भको                       रु.२०।- 
 

 


