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cfly{s P]g, @)&% 
 sdnfgu/kflnsfsf]आथक ऐन,  २०७५ 

कमलानगरपा लकाको अथ स ब धी तावलाई काया वयन गन बनकेो वधेयक 

तावनाःकमलानगरपा लकाको आ थक वष 207५/07६ को अथ स ब धी तावलाई काया वयन गनको 

न म  थानीय कर तथा शु क संकलन गन, छुट दने तथा आय संकलनको शास नक यव था गन वा छनीय 

भएकोले,  

नेपालको सं वधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बमोिजमकमलानगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संि  नाम र ार भः (1) यस ऐनको नाम “आथक ऐन, 207५” रहेको छ । 

  (2) यो ऐन तु तलागू हनुछे । 

२. स प त करः नगरपा लकाका े भ  अनसूुिच (1) बमोिजम स पि  कर/घरज गा कर लगाइने र असूल 

उपर ग रनेछ । 

३. भू म कर (मालपोत):नगरपा लका े भ  अनसूुिच (2) बमोिजम भू म कर (मालपोत) लगाइने र असूल 

उपर ग रनेछ ।  

४. घर वहाल करः  नगरपा लका े भ  कुनै यि  वा सं थाले भवन, घर, पसल, यारेज, गोदाम, टहरा, 

छ पर, ज गा वा पोखर  पूरै  वा आिंशक तवरले वहालमा दएकोमा अनसूुिच (3) बमोिजम घर ज गा वहाल 

कर लगाइने र असूल ग रनछे ।  

५. यवसाय करः नगरपा लका े भ  यापार, यवसाय वा सेवामा पूजँीगत लगानी र आ थक कारोवारका 

आधारमा अनसूुिच (4) बमोिजम यवसाय कर लगाइने र असूल उपर ग रनेछ । 

६. ज डबटु , कवाडी र जीवज त ुकरः नगरपा लका े भ  कुनै यि  वा सं थाले ऊन, खोटो, ज डबटु , 

वनकस, कवाडी माल र च लत कानूनले नषेध ग रएको जीवज त ु वाहेकका अ य मतृ वा मा रएका 

जीवज तकुो हाड, सङ, वाखँ, छाला ज ता ब तकुो यवसा यक कारोवार गरेवापत अनसूुिच (5) बमोिजमको 

कर लगाइने र असूल उपर ग रनेछ । 

७. सवार  साधन करःनगरपा लका े भ  दता भएका सवार  साधनमा अनसूुिच (6) बमोिजम सवार  साधन कर 

लगाइने र असलु उपर ग रनेछ ।तर, देश काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा यव था भएको 

अव थामा सो ह बमोिजम हनुछे । 

८. व ापन करःनगरपा लका े भ  हनुे व ापनमा अनसूुिच (7) बमोिजम व ापन कर लगाइने र असूल 

उपर ग रनेछ ।।तर, देश काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा यव था भएको अव थामा सो ह 

बमोिजम हनुेछ । 
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९. मनोर जन करः नगरपा लका े भ  हनु ेमनोर जन यवसाय सेवामा अनसूुिच (8) बमोिजम यवसाय कर 

लगाइने र असलु उपर ग रनेछ ।।तर, देश काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा यव था भएको 

अव थामा सो ह बमोिजम हनुछे । 

१०. बहाल बटौर  शु कः नगरपा लका े भ  आफुले नमाण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनसूुिच (9) मा 

उ लेख भए अनसुार हाट बजार वा पसलमा सोह  अनसूुिचमा भएको य था अनसुार बहाल बटौर  शु क 

लगाइन ेर असूल उपर ग रनछे । 

११. पा कङ शु कः नगरपा लका े भ  कुनै सवार  साधनलाई पा कङ सु वधा उपल ध गराए वापत अनसूुिच 

(10) बमोिजम पा कङ शु क लगाइने र असूल उपर ग रनेछ। 

१२. सेवा शु क, द तरुः नगरपा लकाले नमाण, संचालन वा यव थापन गरेका अनूसूिच 12 मा उि लिखत 

थानीय पवूाधार र उपल ध गराइएको सेवामा सेवा ाह बाट सोह  अनसूुिचमा यव था भए अनसुार शु क 

लगाइन ेर असूल उपर ग रनछे । 

१३. पयटनशु कःनगरपा लकाले आ नो े भ  वेश गन पयटकह वाट अनसूुची १३ मा उि लिखत दरमा 

पयटन शु क लगाईने र असलु उपर ग रनेछ ।तर, देश काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा यव था 

भएको अव थामा सो ह बमोिजम हनुेछ । 

१४. कर छुटःयस ऐन बमोिजम कर तन दा य व भएका यि  वा सं थाह लाई कुनै प न क समको कर छुट 

दईने छैन । 

१५. कर तथा शु क संकलन स बि ध काय व धः यो ऐनमा भएको यव था अनसुार कर तथा शु क संकलन 

स बि ध काय व ध तथा संशोधन नगरकायपा लकाले तोके अनसुार हनुे छ । 
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cg';'rL-१_ 

bkmf -@_ ;Fu ;DalGwt 
PsLs[t ;DklQ s/sf b/x? 

 
१.१ PsLs[t ;DklQ s/sf] b/x? M 
l;=g+= s/of]UoPsLs[t ;DklQsf] d'No cf=j= @)&%.)&^ s}lkmot 

1. ?= % nfv;Dd 100।00   

2. ?= % nfv !b]lv !) nfv;Dd 200।00   

3. ?= !) nfv ! b]lv @) nfv;Dd 400।00   

4. ?= @) nfv ! b]lv #) nfv;Dd 1000।00   

5. ?= #) nfv ! b]lv $) nfv;Dd 2250।00   

6. ?= $) nfv ! b]lv %) nfv;Dd 2750।00   

7. ?= %) nfv ! b]lv ^% nfv;Dd 5000।00   

8. ?= ^% nfv ! b]lv *) nfv;Dd 6500।00   

9. ?= *) nfv !b]lv ! s/f]8;Dd 9000।00   

10. ?= ! s/f]8 ! b]lv !=% s/f]8;Dd 16500।00   

11. ?= !=% s/f]8 ! b]lv @ s/f]8;Dd 19000।00   

12. ?=@ s/f]8 ! b]lv @=% s/f]8;Dd 
35000।00 

  

13. ?=@=% s/f]8 ! b]lv # s/f]8;Dd   

14. ?= # s/f]8 ! b]lv $ s/f]8;Dd 45000।00   

15. ?= $ s/f]8 ! b]lv % s/f]8;Dd 50000।00   

16. ?= % s/f]8 b]lv dfyL k|ltxhf/sf] ?=@ 

 

l;=g+= ejgagf}6sf] k|s[lt cf=j=@)&%.)
&^ df 

x|f; s§Lb/ x|f; 
s§Lul/g] 

aif{ 
!= leqsfrf] aflx/ kfsf] O6fdf 

df6f]sf] hf]8fO{ ePsf] jf sf7} 
sf7n] ag]sf] / h:tf lemu6L 
6fonsf] 5fgf ePsf] 3/ 

?=$%) #=)) k|ltaif{ 
k|ltztdf 

@% aif{ 
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१.2 घरज गा कर 

l;=g+= ;DklQsf] d'NofËsg /sd ;DklQ s/sf] b/ 
! ! b]lv @ nfv ;Dd %).)) 
@ @ nfv ! b]lv $ nfv ;Dd !)).)) 
# $ nfv ! b]lv ^ nfv ;Dd !%).)) 
$ ^ nfv ! b]lv * nfv ;Dd @)).)) 
% * nfv !b]lv !) nfv @%).)) 
^ !) nfv ! b]lv !@ nfv ;Dd #)).)) 
& !@ nfv ! b]lv !$ nfv ;Dd #%).)) 
* !$ nfv ! b]lv !^ nfv ;Dd $)).)) 
( !^ nfv ! b]lv !* nfv ;Dd $%).)) 
!)= !* nfv ! b]lv @) nfv ;Dd %)).)) 
!! @) nfv ! b]lv @% nfv ;Dd %%).)) 
!@ @% nfv ! b]lv #) nfv ;Dd ^)).)) 
!# #) nfv ! b]lv #% nfv ;Dd ^%).)) 
!$ #% nfv ! b]lv $) nfv ;Dd &)).)) 
!% $) nv ! b]lv $% nfv ;Dd &%).)) 
!^ $% nfv ! b]lv %) nfv ;Dd *)).)) 
!& To; kl5sf] yk @) nfv ;Dd )=)*–)=!%Ü 
!* To; kl5sf] yk @) nfv ;Dd )=!%–)=@)Ü 
!( To; kl5sf] yk ! s/f]8 ;Ddsf] )=@)–)=#)Ü 
@) To; kl5sf] ykhlt;'s} /sdsf] ePklg )=#)–)=$)Ü 
gf]6 M l;=g=+!* b]lv @$ ;Ddsf] d'Nofªsgubf{  Go"gtd b/n] lx;fjd'Nofªsgul/g]5 . 
 
o; rfn' cf=a= )&%÷&^ df ;DklQ s/ nfu' x'g] 5}g . 

 

@= leqaflx/ kfsf] O{6fdf jf b'ªufdf 
df6f]sf] hf]8fO{ eO{ l;d]G6 Knf:6/ 
ePsf] h:tf lemu6L 6fonsf] 5fgf 
ePsf] 3/ 

?=%@% @=)) k|ltaif{ 
k|ltztdf 

#) aif{ 

#= leqaflx/ kfsf] O{6fdf jf 9'ªufdf 
l;d]G6sf] hf]8fO{ Knf:6/ ePsf] 
cf/=l;=l;=jf cf.=la=;L= 5fgf 
ePsf] 3/ 

?=%&% !=)) k|ltaif{ 
k|ltztdf 

&) aif{ 

$= cf/=l;=l;=km|]d :6Sr/ ePsf] 3/ ?=^#% )=&) k|ltaif{ 
k|ltztdf 

!)) aif{ 
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cg';'rL-@_ 
bkmf-#_ ;Fu ;DalGwt 

e"dLs/ -dfnkf]t_ s/sf b/x? 
 

सा वक गा. व.स.ह  हाल कमला नगरपा लका वडा नं. 1 देिख 9 स मका े भ  मालपोत त 
क ा . १0।00 (दश) का दरले लने र तवष मालपोत नबझुाउनेलाई ला ने मालपोत करको  
१० तशतका दरले थप ज रवाना ला नेछ । 

 
cg';'rL-#_ 

bkmf -$_ ;Fu ;DalGwt 
3/axfn s/ 

 
नगर े भ  कुनै यि  वा सं थाले भवन, घर, पसल, यारेज, गोदाम,टहरा, छ पर, ज गा वा 
पोखर  पूरै वा आंिशक तबरले वहालमा दएको रकमको १० तशतका दरले बहाल कर क ा गर  
असलु ग रनेछ । 

 
 

अनसुिुच (४) 
दफा ५ सँग स बि धत 

यसाय करका े  र दरह  

स.नं. यवसायको नाम 075/76 का 
दर 

कै फयत 

1. भोजनालय, ना ता, खाना,र िचया पसल समेत 500।00  

2. िचया पसल मा  200।00  

3. माछा/मास ुपसल 500।00  

4 फलफूल पसल ( ठेला समेत) 250।00  

5. सनुचाँद  पसल 500।00  

6. औष ध पसल 600।00  

7. ि ल नक सेवा औष ध पसल 1000।00  

८. पान पसल 500।00  

9. सलाई/टेल र   500।00  

१०. सैलनु 500।00  
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11. इले ो न स पसल/ममत 500।00  

१२. जु ा च पल पसल 300।00  

13. मादक तथा अ य पेय पदाथ पसल 900।00  

15. टे ट हाउस 600।00  

16. बजलु  डेकोरशन/साउ ड स भस 600।00  

17. फोटो टु डयो  500।00  

18. टभी/केवलु  4000।00  

19. कपडा फै सी पसल 600।00  

20. इलेि कल पसल 300।00  

21. कराना पसल 500।00  

22. पे ोल प प ५०००।00  

23. यास स ल डर 600।00  

24. साईकल ममत पसल 300।00  

25. मोटर साइकल ममत पसल 1500।00  

26. लेथ स बि ध पसल 600।00  

27. स न  यवसाय म चर स हत 1000।00  

28. अ धव ा र लेखापढ  यवसायी 300।00  

 

नोट – मा थ उ लेिखत यवसायह  बाहेक र वग करण हनु नसकेका को हकमा वा षक सरदर . 
500।00 का दरले यवसाय कर तन ुपनछ । 

 

अनसूुची (5) 
दफा ६ सँग स बि धत 

जडबु ट, कवाडी र जीवज त ुकरका े  र दरह  

 
कवाडी यसायी कर . 1500।00 बा षक । 

 

अनसूुची (6) 
दफा 7 सँग स बि धत 

सवार  साधन करका े  र दरह  

 

स.नं. सवार को क सम वा षक कर दता शु क नामसार  द तरु पटके 

1. टाँगा, र सा, अटो र सा, ई- 500।00 50।00 50।00  
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र सा 
 

सवार  दता तथा वा षक सवार  करको माण प  द तरु .50।00 लई नगरपा लकाले उपल ध 
गराउने छ । 

 
 
 

अनसूुची (7) 
दफा 8 सँग स बि धत 

व ापन करका े  र करका दरह  

 

व ानपन करको दररेट देहाय बमोिजम हनुेछ  
(क) हो ड  बोड बा षक त वग फुट  . 50।00  
(ख) वालपे ट बा षक त वग फुट  .35।00 

(ग) अ यको हकमा बा षक त वग फुट .20।00 

 

नोट –  सामा यतया म दरा, धु पान, खैनी ज ताको व ापन रा  दइने छैन । 

 
 

अनसूुची (8) 
दफा 9 सँग स बि धत 

मनोर न करका े  र दरह  

 
 

नगरपा लका े भ मा स ालनमा रहेको वा हनुे नेटवकह लाई वतरण मता ाहक सं याको 
आधारमा मा सक त ाहक . 5।00 का दरले मनोर न कर लगाइने छ । 

 
 
 
 
 
 

अनसूुची (9) 
दफा 10 सँग स बि धत 

बहाल बटौर  शु कका े  र दरह  

बहाल वटौर  कर - त क ा . 300।00 का दरले बा षक लइनेछ । 

कठघरा–  नगरपा लकाको वा म व तथा सावज नक ज गामा कठघरा राखे वापत त वग फट 
.2।00 का दरले वा षक कर ला नेछ । 
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नोट- दािखला खारेजी द तरु .2।00 तहजार 
अंश ब डा, अदालतबाट ब स प , मालपोतबाट आएको नामसार , मृ य ुभएको नामसार  र मृ य ु
भएको निजकको यि ले हक खाने वापतको द तरु . 600।00  

 

नगर े मा ला न ेबजार तथा गु  ह टयाको ला ग मा  देहायबमोिजम लागू हनु-े 
 
l;=g+= ljj/0f d]nfdf u'b/L xf^df s}lkmot

1 ld7fO{ k;n 25 10 

2 xf]6n 30 12 

3 lrofhnkfgk;n 15 10 

4 kfgk;n 20 10 

5 d'/xLl´NnL 10 10 

6 r'/f ru]/f l56L 10 10 

7 ld7f k|lt r]sLsf] 7 6 

8 s]nfk|lt l56L af]/f 7 7 

9 bxL d6s'/ Pssf] 6 10 

10 bxL 5f5 Pssf] 5 5 

11 bxLef/ Pssf] 15 10 

12 ktfdNxfgaf]´ 10 15 

13 ´f? ys/L 10 30 

14 8f]/f ;'O{ km]/L 20 10 

15 w'kv'b|flaqmL 40 10 

16 l6s'nL l;Gb'/ cfbL 25 10 

17 k6af rf]6L cfbL 25 10 

18 Lstfa 10 5 

19 z}n'g 10 5 

20 sdnhf]8f Ps 10 5 

21 xhfd !Pssf] 10 5 

22 v'b|f r'/L k;n 25 20 

23 ls/fgfk;n ! Ps 25 20 

24 km]/L k+vf 25 10 

25 rfs' ;/f}tfk;n 35 10 

26 cfFk l56L ! Ps 15 10 
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27 cGo lv/f l56L ! Ps 10 7 

28 ;f]gfk;n ! Ps 50 40 

29 dlgxf/fk;n ! Ps 40 20 

30 /]l8d]8 k;n 30 30 

31 ud5L k;n 30 10 

32 h'tfk;n 30 20 

33 k]6L k;n 10 7 

34 kmlg{r/ k;n 15 10 

35 pgL sk8f k;n 15 10 

36 /]zdL sk8f 10 7 

37 r:df k;n 10 8 

38 ;t/+hLk;n 30 10 

39 ;'tL sk8f k;n 30 10 

40 9f]ns k;n 20 10 

41 gf6s gf}6+sL lyP6/ 20 10 

42 bafO{ lvlr{ ldlr{ 15 10 

43 kt/vef/ ! -Ps_ 20 10 

44 h8L a'6L k;n 15 15 

45 g]kfnLsfuh 7 5 

46 kmf]6f] u|fkm/ 15 10 

47 k|rf/ ug]{ k;n 35 30 

48 at{g ef8f k;n 30 10 

49 Pnd'lgodk;n 15 10 

50 h]a/ k;n 38 15 

51 >uf/ k}mG;Lk;n 35 10 

52 t/sf/L k;n 15 10 

53 df5f k|ltSof/]6 30 40 

54 sf6]sf] v;LPssf] 10 5 

55 v/fd vk8f k;n 10 5 

56 ldrf{O nx;'g 25 15 

57 kmf]6f] l;;f nufpg] 15 10 

58 v/  uf8f ! Ps 60 60 

59 s]/f uf8f ! Ps 50 50 
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60 bfp/f uf8f ! Ps af; 40 35 

61 df]rLk;n ! -Ps_ 10 5 

62 slr{ /x7f uf8f 8 5 

63 l;dnsf] ef/ / ?O{ 10 5 

64 ;'uf d}gfhf]8f 5 5 

65 au]/L bh{g ! Pssf] 5 5 

66 s'v'/L k;n ! Pssf] 10 10 

67 g]kfnLpgL ;'tL sk8f 10 10 

68 ´ofn 3+6L 10 10 

69 v]ng] lg;fgf 15 10 

70 ljleGgk;n 15 10 

71 rfs' ;/f}tf ;fglbg] 15 10 

72 5ftf tfnfdd{t 5 5 

73 d]lzg/L ;dfg 38L ;f= 20 10 

74 rfdn, bfnlvlr{ ld/rL 20 10 

75 ;f]gfkfgLlaqmLagfpg] 25 10 

76 /fdlxnf]/f 25 10 

77 /f]8L rGbg 20 10 

78 c08fbh{g ! Ps 5 5 

79 kfgsf] k;n 20 10 

80 x/d'lgod 10 5 

81 s;]/f at{g 10 5 

82 nf]xfefyL 20 5 

83 kmfpG6]g k]g k;n 5 5 

84 cfksf] snd a]Rg] 20 5 

85 k6Lof rl6of 15 15 

86 l56L 5f]kLk;n 15 10 

87 8f]/L ;fj] 5 5 

88 /sdvl/b kfn k6L 10 5 

89 df6f]sf] 3}6f] 15 15 

90 d'nf ;fu;AhL 15 10 

91 r'/f k;n 40 10 

92 ;'Gtnfuf8f ! Ps 40 30 
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93 ;'Gtnfaf]/f ! Ps 30 25 

94 ;'Gtnf 8f]sf] ! Ps 25 20 

95 ;'Gtnfv'b|flaqmL 20 15 

96 t/sf/L af]/f ! Ps 50 50 

97 cNx'cfuf8f ! Ps 50 50 

98 cNn'afk|lt 6fo/ 70 70 

99 t/a'hkm'O{6 ss/L uf8L ! Ps 70 70 

100 d'Nnfuf8f !Pssf] 50 50 

101 kmnkm"n uf8L k|lt uf8L 60 60 

102 df}tsf] s'jf 35 15 

103 lrl8of vfgf 40 30 

104 hdk'/L gf6s 40 30 

105 ;/s; 100 50 

106 cfn' uf8f ! Ps 70 70 

107 cfksf] 6fo/ uf8f 60 60 

108 cfn'sf] af]/f 7'nf] 10 5 

109 cfn' k;n 10 10 

110 ld7f k;n 10 10 

111 ld7f uf8f ! Ps 20 25 

112 ld7f k|lt uf8f 70 70 

113 /fvLk;n 25 20 

114 ;t'jfk;n 10 5 

115 a/km 7 5 

116 e'O{s6x/ 10 5 

117 s'NkmLkmfn'bf 10 7 

118 ds} e'6L a]Rg] 5 2 

119 kmnkm'n 25 15 

120 d'uf{ ef/ Ps 22 20 

gf]6 M b}lgs c:yfoL k;n $ lkm6\6f -nDafO{  / rf}8fO{_ ePsf]  nfO{ Pp6f k;ndflgg]5 . 

अनसूुची (10) 
दफा 11 सँग स बि धत 

पा क  शु कका े  र दरह  
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नगरपा लका े भ  नगरपा लकाले यव था गरेको र नमाण गरेको पा क  े मा पाक हनु ेदेहायका सवार  
साधनह मा देहाय बमोिजम पा क  शु क लइन ेछ । 

 

१. चार पा  ेसवार  साधन दै नक . 10।00 

२. तीन पा  ेसवार  साधन दै नक . 5।00 

३. मोटर साइकल र अ य दै नक .2।00 

 
 
 
 
 
 
 
 

अनसूुची (1१) 
दफा 12 सँग स बि धत 

सेवा शु क र द तरु 
 

11.1 नवेदन, सफा रश, न ल र बोलप  फाराम ब  शु क 

स.नं. ववरण आ.ब. 075/76 

1. नाता मािणत द तरु 150.00 

2. नाग रकता तथा नाग रकताको त लपी सफा रश द तरु 50.00 

3. बहाल करको लेखाजोखा सफा रश द तरु ५०.00 

4. ब द घर तथा कोठा खो न रोहवरमा ब ने सफा रश द तरु ५०.00 

5. मोह  लगत क ाको सफा रश द तरु ( त क ा) 100.00 

6. यापार यवसाय व द भएको स ालन नभएको वा हदैु 
नभएको सफा रश द तरु 

100.00 

7. घर ज गा करको लेखाजोखा सफा रश द तरु 500.00 

8. ज म म त मािणत द तरु 150.00 

9. ववाह मािणत तथा अ ववा हत मािणत द तरु 150.00 

10. वा य उपचारको सफा रश द तरु न-शु क 

11. वडाबाट जार  हनुे सफा रश तथा अ य कागजलाई अं जेी 
भाषामा समेत सफा रश तथा मािणत द तरु 

50.00 

12. घर पाताल मािणत द तरु 150.00 

13. यि गत ववरण मािणत द तरु 150.00 

14. ज गा धनी दता माण पूजमा घर कायम सफा रश द तरु 500.00 
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15. नामथर, ज म म त तथा वतन फरक फरक भएको भए सो 
यि  एकै हो भ े सफा रश द तरु 

150.00 

16. नामथर, ज म म त संशोधन सफा रश द तरु 150.00 

17. ज गा धनी दता माण पूजा हराएको सफा रश द तरु 150.00 

18. क ाकाट सफा रश द तरु 150.00 

19. संर क मािणत गन तथा सं थागत तथा यि गत 
संर क सफा रश द तरु 

150.00 

20. िज वत सँगको नाता मािणत द तरु 150.00 

21. मतृकसँगको नाता मािणत तथा सज मन सफा रश द तरु 150.00 

22. िज वत रहेको सफा रश द तरु 150.00 

23. हकवाला वा हकदारको मािणत द तरु 150.00 

24. नामसार  सफा रश द तरु 300.00 

25. ज गाको हक स ब धमा सफा रश द तरु 150.00 

26. उ ोग ठाउँसार  गन सफा रश द तरु 1000.00 

27. आधारभतु व ालय खो न सफा रश द तरु 5000.00 

28. ज गा मू याँकन सफा रश द तरु 150.00 

29. व ालयको क ा थप गन सफा रश द तरु 15000.00 

30. अश , असहाय तथा अनाथको पालनपोषणको ला ग 
सफा रश द तरु 

न-शु क 

31. वैवा हक अंगीकृत नाग रकता सफा रश द तरु 50.00 

32. आ थक अव था कमजोर सफा रश द तरु न-शु क 

33. आ थक अव था स प  सफा रश द तरु 500.00 

34. व ालय ठाउँसार  गन सफा रश द तरु 5000.00 

35. धारा तथा व तु जडानको सफा रश द तरु 200.00 

36. यि गत घटना दता (ज मदता, ववाह दता, मृ यदुता, 
स ब ध व छेद दता र बसाइ सराइ समेत) 

35 दन भ  न-शु क र सो उ ा त 
. 50.00 

37. नवेदनमा टकट वापतको द तरु 10.00 

38. न ल द तरु 25.00 

39. मू याकन द तरु (अचल स पि ) हजारमा 0.05 

40. बोलप  वा दरभाउ प  द तरु नयमानसुार 
41. न.पा.बाट उपल ध गराइने अ य आवेदन फाराम द तरु 50.00 

42. चौपाया- गाई, गो , राँगा आद को अ य  लैजान सफा रश 
द तरु त गोटा 

50.00 

43. गाउँ ब क ज गाको लगत कायम सफा रश 300.00 
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44. ज गाको घरबाटो मािणत द तरु 200.00 

45. चार क ला मािणत द तरु 200.00 

46. सं थादता सफा रश द तरु 500.00 

47. सं था न वकरण सफा रश द तरु 300.00 

48. चा र क माणप  सफा रश द तरु 50.00 

49.  फेज लाईनको सफा रश द तरु 1000.00 

50. सहु लयत दरमा काठ उपल ध गराउने सफा रश द तरु 
त य.ु व. फट 

0.50 

51. छुट ज गा दता सफा रश द तरु 300.00 
52. ज गाको भोगचलन सफा रश द तरु 300.00 
53. सनो फालेको त थान न.पा.बाट 500.00 
54. पे ोल थापाना सफा रश द तरु 2000.00 
55. उ ोग ध दा खो न तथा नामसार  सफा रश द तरु  
 साना उ ोग- इँटा भ ा समेत 5000.00 
 घरेल ुउ ोग खो न 2000.00 
56. यापार यवसाय तथा अ य सं था दता  तथा नामसार  

द तरु 
500.00 

57. घ वगको इजाजत प  दता तथा न वकरण, नामसार   थानीय राजप ानसुार  
58. मोबाइल टावर इजाजत द तरु 5000.00 
59. बैठक हल भाडा त दन 2000.00 
60. न सा पास द तरु  
 १. भइु त ले त वग फट 2.00 
 2. प ह लो त ला त वग फट 2.50 
 3. सो भ दा मा थ त वग फट 2.50 
 4. पखाल त वग फट 2.50 
61. नमाण स प  त त ला  150.00 
62. न शा नामसार  द तरु 200.00 
63. अ य सफा रश  100.00 
 
 

नोट –  मा थ उ लेिखत सेवा शु क र द तरुका ला ग ववरण प हचान हनु नस न ेतथा अ य करको 
दर कायापा लकाले तोके बमोिजम हनुछे । 
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अनसूुची (12) 
दफा 13 सँग स बि धत 

पयटन शु क र द तरु 
नगर े भ  रहेका पयटन े मा नगरकायपा लकाको नणयानसुार पयटन शु क तथा द तरु 
लइनेछ । 
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