
 

मुसिकोट नगरपासिका 

मसुिकोट नगरपासिकाको अर्थ िम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न गनथ 

बनकेो ऐन २०७८ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

मुसिकोट नगरपासिका 

नगर कार्थपासिकाको कार्ाथिर् 

वामीटक्िार गलु्मी ।  



मसुिकोट नगरपासिकाको अर्थ िम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न गनथ 

बनकेो ऐन २०७८ 
प्रस्तावनााः  

मुसिकोट नगरपासिकाको आर्र्थक वर्थ २०७८।७९ को अर्थ िम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न गनथको सनसमत्त  

स्र्ानीर् कर तर्ा शुल्क िकंिन गने, छुट दिने तर्ा आर् िंकिनको प्रशािसनक व्यवस्र्ा गनथ वाञ्छनीर् 

भएकोिे,  

नेपािको िंसवधानको धारा २२८ को उपधारा २ बमोसिम मुसिकोट नगर िभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. िसंिप्त नाम र प्रारम्भ : र्ि ऐनको नाम “आर्र्थक ऐन, २०७८  रहकेो छ । र्ो ऐन २०७८ िाि िाउन 

१ गतेिखेी िागु हुनेछ । 

२. िम्पसत कर  नगरपासिकाका िेत्रसभत्र अनुिूसि (१) बमोसिम एदककृत िम्पसत्त कर/घरिग्गा कर 

िगाइने र अिूि उपर गररनछे । 

३. भसूम कर (मािपोत) :  नगरपासिका िेत्रसभत्र अनुिूसि (२) बमोसिम भूसम कर (मािपोत) िगाइने र 

अिूि उपर गररनेछ ।  

४. घर वहाि कर :  नगरपासिका िेत्रसभत्र कुनै व्यसि वा िंस्र्ािे भवन, घर, पिि, ग्र्ारेि, गोिाम, 

टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोखरी पूरै वा आंसशक तवरि ेवहािमा दिएकोमा अनुिूसि (३)  बमोसिम घर 

िग्गा वहाि कर िगाइने र अिूि गररनेछ ।  

५. व्यविार् कराः नगरपासिका िेत्रसभत्र व्यापार, व्यविार् वा िेवामा पूूँिीगत िगानी र आर्र्थक 

कारोवारका आधारमा अनिुसूि (४) बमोसिम व्यविार् कर िगाइने र अिूि उपर गररनेछ । 

६. िसिबुटी, कवािी र िीविन्त ु कर : नगरपासिका िते्रसभत्र कुनै व्यसि वा िंस्र्ािे ऊन, खोटो, 

िसिबुटी, वनकि, कवािी माि र प्रिसित कानूनिे सनर्धे गररएको िीविन्तु वाहकेका अन्र् मृत वा 

माररएका िीविन्तकुो हाि, सिङ, प्वाूँख, छािा िस्ता बस्तुको व्यविासर्क कारोवार गरेवापत 

अनुिूसि (५) बमोसिमको कर िगाइने र अिूि उपर गररनेछ । 

७. िवारी िाधन कर :  नगरपासिका िेत्रसभत्र िताथ भएका िवारी िाधनमा अनुिूसि (६) बमोसिम 

िवारी िाधन कर िगाइने र अिुि उपर गररनेछ ।  

८. सवज्ञापन कराः नगरपासिका िेत्रसभत्र हुन ेसवज्ञापनमा अनुिूसि (७) बमोसिम सवज्ञापन कर िगाइन ेर 

अिूि उपर गररनेछ ।  

९. मनोरन्िन कराः नगरपासिका िेत्रसभत्र हुने मनोरन्िन व्यविार् िेवामा अनिुूसि (८) बमोसिम 

व्यविार् कर िगाइने र अििु उपर गररनेछ ।  

१०. बहाि सबटौरी शलु्काः नगरपासिका िेत्रसभत्र आफुिे सनमाथण, रेखिखे वा िंिािन गरेका अनुिूिी (९) 

मा उल्िेख भए अनुिार हाट बिार वा पििमा िोही अनुिूसिमा भएको व्यस्र्ा अनुिार बहाि 

सबटौरी शुल्क िगाइने र अििू उपर गररनेछ । 



११. िवेा शलु्क, िस्तरुाः नगरपासिकािे सनमाथण, िंिािन वा व्यवस्र्ापन गरेका अनूिूसिमा उसल्िसखत 

स्र्ानीर् पूवाथधार र उपिब्ध गराइएको िेवामा िेवाग्राहीबाट  अनुिूसि (१०) मा व्यवस्र्ा भए 

अनुिार शुल्क िगाइने र अििू उपर गररनेछ । 

१२. प्रमासणत तर्ा सिफाररि िस्तरु   नगरपासिकािे उपिब्ध गराउने प्रमासणत तर्ा सिफाररि िस्तरुका 

िासग िेवाग्राहीबाट  अनुिूसि (११) मा व्यवस्र्ा भए अनुिारको िस्तुर सिइने छ । 

१३. पर्थटन शलु्काः  नगरपासिकािे आफ्नो िेत्रसभत्र प्रवेश गने पर्थटकहरुवाट अनुिूिीमा (१२) मा भएको 

व्यवस्र्ा बमोसिम शुल्क िगाईने र अिुि उपर गररनेछ । 

१४. िहप्तर बहत्तर सबक्री शलु्क : र्ि नगरपासिका सभत्र रहकेा निीिन्र् पिार्थहरु ढुगा सगट्टी बािुवा 

अनुिूिी (१३) मा उल्िेसखत भएको व्यवस्र्ा बमोसिम ठेक्का प्रदक्रर्ा माफथ त वा तोदकएको व्यवस्र्ा 

बमोसिम सबक्री गरी रािश्व िम्मा गररनेछ ।  

१५. घर िग्गा नक्िा पाि शलु्क :  नगरपासिका िेत्रसभत्र िेवा तर्ा ब्र्विार् िताथका िासग अनुििूी 

(१४) मा भएको व्यवस्र्ा बमोसिम शुल्क िगाइने र अििू उपर गररनेछ । 

१६. कर , िस्तरु तर्ा शलु्क िम्वसन्ध सवशरे् ब्र्वस्र्ा  : (१)र्ि असघ मुसिकोट नगरपासिकाबाट बनेका 

कानूनमा उल्िेख भएका कर,िस्तुर तर्ा शुल्क िोही बमोसिम हुनेछ । र्ि ऐनको कार्ाथन्वर्नमा 

बाधा अिकाउ फुकाउन परेमा रािस्व परामशथ िसमसतको सिफारीिमा कार्थपासिकािे बाधा 

अिकाउ फुकाउन िके्न छ तर उि सनणथर् अगामी िभाबाट अनुमोिन गनुथ पनेछ । 

(२)  व्यविार् नसवकरण र अन्र् व्यवस्र्ा अनुिुिी १५ बमोसिम हुनेछ । 

१७. कर छुटाः  र्ि सवधेर्क बमोसिम कर सतन े िासर्त्व भएका व्यसि वा िंस्र्ाहरुिाई कुनै पसन 

दकसिमको कर छुट दिईने छैन । 

१८. कर तर्ा शलु्क िकंिन िम्बसन्ध कार्थसवसधाः र्ो ऐनमा भएको व्यवस्र्ा अनुिार कर तर्ा शुल्क 

िंकिन िम्बसन्ध कार्थसवसध नगरपासिकािे तोके अनुिार हुने छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनिुिूी १ 

िफा २ िगं िम्वसन्धत 

एदककृत िम्पसत्त कर/घरिग्गा कर 

 

क्र.ि  सशर्थक िर रु कैदफर्त 

१ िस्तापाता, स्िेट ढुङ्गा, टार्ि छाना भएको कसि घर प्रसत वर्थ ३०० 

 २ छाप्रो, खरको छाना आिी भएको किी घर प्रसत वर्थ ५० 

 ३ पक्की घर प्रसत कोठा (बहािमा गएकोमा बाहके) १०० 

  

अनिुिूी २ 

िफा ३ िगं िम्वसन्धत 

भूमी कर 

 

क्र.ि  सशर्थक िर रु कैदफर्त 

१ क वगथका प्रमुख बिार िेत्रको िासग 

 १ रोपनी िम्म न्र्ुनतम प्रसत वर्थ ७०   

 ३ रोपनी िम्म प्रसतरोपनी प्रसत वर्थ ७० 

  ५ रोपनी िम्म प्रसतरोपनी प्रसत वर्थ ८०   

 १० रोपनी िम्म प्रसतरोपनी प्रसत वर्थ ९०   

 १० रोपनी भन्िा मार्ी प्रसतरोपनी प्रसत वर्थ १००   

२ ख वगथका प्रमुख बस्ती िेत्रको िासग 

 १ रोपनी िम्म न्र्ुनतम प्रसत वर्थ ३०   

 ५ रोपनी िम्म प्रसतरोपनी प्रसत वर्थ ३० 

  १० रोपनी िम्म प्रसतरोपनी प्रसत वर्थ ४०   

 १० रोपनी भन्िा मार्ी प्रसतरोपनी प्रसत वर्थ ५०   

३ ग वगथका प्रमुख बस्ती िेत्रको िासग 

 १ रोपनी िम्म न्र्ुनतम प्रसत वर्थ १०   

 १० रोपनी िम्म प्रसतरोपनी प्रसत वर्थ १०   

 ३० रोपनी िम्म प्रसतरोपनी प्रसत वर्थ १५   

 ५० रोपनी िम्म प्रसतरोपनी प्रसत वर्थ २०   

 ५० रोपनी भन्िा मार्ी प्रसतरोपनी प्रसत वर्थ २५   

 



 

अनिुिूी ३ 

िफा ४ िगं िम्वसन्धत 

घर िग्गा बहाि कर 

 

क्र.ि  सशर्थक िर रु कैदफर्त 

१ घर, िग्गा, टहरो, ,छाप्रो,पिि,ग्र्ारेि,गािी,मेसिनरी िुनिुकै घरार्िी 

व्यविासर्क  प्रर्ोगका िासग भािामा सिएकोमा भािा रकमको  

१० 

प्रसतशत   

 

अनिुिूी ४ 

िफा ५ िगं िम्वसन्धत 

ब्र्विार् कर 

 

क्र.ि                       सशर्थक िर रु. 

(५ िाख स्र्ीर पिूी भएका) कैदफर्त 

१ िामान्र् सिर्ा नास्ता पिि  ५०० 

 २ मुख्र् विार िेत्र वाहकेका रेषु्टरेन्ट व्यविार्  १५००   

३ मुख्र् विार िेत्रका रेषु्टरेन्ट व्यविार्  ५००० 

 ४ मुख्र् विार िेत्र वाहकेका होटि मदिरािसहत  २०००   

५ मुख्र् विार िेत्रका होटि मदिरािसहत  ५००० 

 ६ मुख्र् विार िेत्रका दकराना पिि  २५०० 

 ७ मुख्र् विार िेत्र वाहकेका दकराना पिि  २००० 

 ८ मुख्र् विार िेत्र वाहकेका िामान्र् दकराना पिि,   १००० 

 ९ ररिोटथ, मुख्र् विार िेत्रका होटि बाि र मदिरा िसहत ५०००   

१० ररिोटथ, मुख्र् विार िेत्र वाहकेका होटि बाि मदिरा 

िसहत २५०० 

 ११ मुख्र् विार िेत्र का  खाद्यान्न पिि  ३०००   

१२ मुख्र् विार िेत्र बाहकेका  खाद्यान्न पिि  २००० 

 १३ मुख्र् बिार िेत्रका कािो कपिा, तर्ारी पोशाक, फेन्िी 

कपिा पिि ४०००   

१४ मुख्र् बिार िेत्रका बाहकेका कािो कपिा, तर्ारी पोशाक, 

फेन्िी कपिा पिि ३००० 

 १५ मुख्र् बिार िेत्रका स्टेशनरी तर्ा खेिकूि िामाग्री पिि  २५००   

१६ मुख्र् बिार िेत्र बाहकेका स्टेशनरी तर्ा खेिकूि िामाग्री १५०० 

 



पिि  

१७ मुख्र् बिार िेत्रका माि ुपिि (कुखुरामात्र) १५००   

 मुख्र् बिार िेत्र बाहकेका मािु पिि (कुखुरामात्र) १००० 

 १८ मुख्र् बिार िेत्रका माि ु पिि खिी,बोका, रागाूँ, भैिी, 

िुूँगुर, बुूँगुर, कुखुरा  ३००० 

 १९ मुख्र् बिार िेत्र बाहकेका मािु पिि खिी,बोका, रागाूँ, 

भैिी, िुूँगुर, बुूँगुर, कुखुरा २००० 

 २० मुख्र् बिार िेत्रका बाि काट्ने शैिुन  १५००   

२१ मुख्र् बिार िेत्र बाहकेका बाि काट्ने शैिुन  १००० 

 २२ मुख्र् विार िेत्रका व्यूरट पािथर, कस्मेरटक  पिि  २०००   

२३ मुख्र् विार िेत्र बाहकेका व्यूरट पािथर, कस्मेरटक  पिि १००० 

 २४ मुख्र् विार िेत्रका सनमाणथ िामाग्री, हािथवर्र पिि  ५०००   

२५ मुख्र् विार िेत्र बाहकेका सनमाणथ िामाग्री, हािथवर्र 

पिि ४००० 

 २६ प् रेि। छापखाना  ४०००   

२७ मुख्र् बिार िेत्रका भािाूँ पिि  ३०००   

२८ मुख्र् बिार िेत्र बाहकेका भािाूँ पिि २५०० 

 २९ मुख्र् बिार िेत्रका मोटर िाईकि वकथिप  ५०००   

३० मुख्र् बिार िेत्र बाहकेका मोटर िाईकि वकथिप ३००० 

 ३१ मुख्र् बिार िेत्रका मोटर िाईकि िोरुम  ५०००   

३२ मोटर िाईकि िोरुम  ६००० 

 ३३ सिप, बि, ट्रक, टेक्टर, कार वकथिप (ग्र्ारेि)  ७०००   

३४ सिप, बि, ट्रक, टेक्टर, कार िोरुम  २५०००   

३५ िामान्र् और्सध पिि  ५०००   

३६ ल्र्ाव, एक्िरे, िसहतको और्सध पिि (पोसिसक्िसनक) ७०००   

३७ हसस्पटि, ररििथ िेन्टर  ४००००   

३८ िुन िाूँिी पिि  ७५००   

३९ घसि, रेसिर्ो,मोवाईि,रट.सभ.कम्प्र्ुटर, ल्र्ापटप,ममथत 

पिि  ३०००   

४० दिि, घसि, रेसिर्ो, रट.सभ. कम्प्र्ूटर, ईिेक्ट्रीकि पिि  ५०००   

४१ िि सवद्युत आर्ोिना प्रसत दकिोवाट  १५०   



४२ क्रिर उद्योग /बािुवा प्रशोधन उद्योग ५००००   

४३ ईट्टा,  ब्िक, उद्योग  १००००   

४४ प्िासस्टक पिि  २५००   

४५ कम्र्ूसनकेिन िेन्टर, कम्प्र्ूटर सिकाई िेन्टर  २५००   

४६ ट्यूिन कोसिङ्ग िेन्टर  ५०००   

४८ सनिी सवद्यािर् आधारभतु तह(१-८) बार्र्थक कर ३५००   

४९ सनिी सवद्यािर् माद्यासमक तह(९-१२) बार्र्थक कर ७५००   

५० आधारभुत सवद्यािर् (१–८) नर्ाूँ िताथ  २००००   

५१ माध्र्ासमक सवद्यािर् (९–१२) नर्ाूँ िताथ  ३००००   

५२ तरकारी फिफूि फुटकर पिि  १५००   

५३ तरकारी फिफूि पिि र्ोक सबके रता   ३०००   

५४ मदिरा पिि (फुटकर )  ५०००   

५५ मदिरा पिि (र्ोक /सििर ) १००००   

५६ दकराना, गल्िा ,फेन्िी र्ोक सबके्रता  ७५०० 

 ५७ टेििथ पिि  २५००   

५८ ग्रीि उद्योग नर्ाूँ िताथ ५०००   

५९ फर्नथिर उद्योग नर्ाूँ िताथ ५०००   

६० फर्नथिर िोरुम नर्ाूँ िताथ १००००   

६१ कुटानी सपिानी ५ एि सप भन्िा ठुिा  ३५०० 

 ६२ तेिानी िसहतको कुटानी सपिानी ५००० 

 ६३ पान पिि १००० 

 ६४ एग्रो पिि िताथ २००० 

 ६५ िुर्तथिन्र् पिार्थ सवक्री पिि ३००० 

 ६६ घुम्ती पिि(औद्योसगक प्रवर्द्थन बोिथिे रोकेको बाहके) ४००० 

 ६७ समष्ठान्न भण्िार ३००० 

 ६८ क्र्ाटररङ्ग ७००० 

 ६९ टेन्ट, िाउन्ि सिस्टम व्याविार् ७००० 

  

 

 

 



अनिुिूी ५ 

िफा ६ िगं िम्वसन्धत 

िसिबुटी,बन्र्िन्तु,कवािी कर 

 

क्र.ि  सशर्थक 
िर रु कैदफर्त 

१ िसिबुटी  १० प्रसतशत   

२ बन्र्िन्तु 

     १० प्रसतशत   

३ कवािी बार्र्थक एकमुष्ठ 

       १,१०,००० 

      

अनिुिूी ६ 

िफा ७ िगं िम्वसन्धत 

िवारी िाधन कर 

 

क्र.ि  सशर्थक िर रु कैदफर्त 

१ ई रेक्िा िुसिकृत २०००   

२ सतनपा्ूँग्रे भािाका िवारी िाधन िुसिकृत २५०० 

  

अनिुिूी ७ 

िफा ८ िगं िम्वसन्धत 

सवज्ञापन कर 

क्र.ि  सशर्थक िर रु कैदफर्त 

१ प्रसत स्वार फुट होसिङ्ग वोिथ सवज्ञापन प्रसत वर्थ  ४०   

 

 

अनिुिूी ८ 

िफा ९ िगं िम्वसन्धत 

मनोरन्िन कर 

 

क्र.ि  सशर्थक िर रु कैदफर्त 

१ मेिा आर्ोिना गिाथ अनुमती शुल्क प्रसत दिन विास्तर २००   

२ मेिा आर्ोिना गिाथ अनुमती शुल्क प्रसत दिन नगरस्तर  ५०० 

 ३. मेिामा कुि आम्िानी भएको नाफाको  १० 

प्रसतशत 

 



 

 

अनिुिूी ९ 

िफा १० िगं िम्वसन्धत 

बहाि सवटैरी शुल्क 

 

 

 

 

क्र.ि 

 

सशर्थक िर रु कैदफर्त 

 

१  नगर िेत्रमा आफुि ेसनमाथण, रेखिखे र िञ्चािन गरेको हाटबिार र 

िावथिसनक स्र्ि, ऐिानी िग्गा वा िावथिसनक बाटोको छेउमा 

अस्र्ार्ी पिि र्ाप्न दिए वापत प्रसत वगथदफट  १० 

 

 

२ ऐिानी िग्गा वा िावथिसनक िग्गा प्रर्ोग वापत प्रसत वगथदफट ५   

 

अनिुिूी १० 

िफा ११ िगं िम्वसन्धत 

िवेा शलु्क 

 
 

  सि.न. सशर्थक िर कैदफर्त 

१ स्र्िगत ििथसमन वापत १०००   

२ अिि िम्पसत्त मूल्र्ाकंन (०.१ प्रसतशत) ०.००१   

३ अिि िम्पसत्त मूल्र्ाकंन अंग्रिीमा (०.१५ प्रसतशत) ०.००१५   

४ सनिी बाि सवकाि केन्र िताथ शुल्क १०००   

५ परीिा शुल्क असधकृतस्तर छैठौ वा िो िरह पि १००० 
 

६ परीिा शुल्क पाूँिौस्तर वा िो िरह पि ७०० 
 

७ परीिा शुल्क िौर्ो स्तर ५०० 
 

८ समिापत्र शुल्क  १००   

९ टोि सवकाि िंस्र्ा िताथ शुल्क÷नसवकरण २००   

१० नगरपासिका िेत्र सभत्र रहकेा क वगथका बै ूँक तर्ा सवसत्तर् 

िस्र्ा िञ्चािन िस्तुर 
५००० 

 

११ नगरपासिका िेत्र सभत्र रहकेा ख वगथका बै ूँक तर्ा सवसत्तर् 

िस्र्ा िञ्चािन िस्तुर 
४००० 

 

१२ नगरपासिका िेत्र सभत्र रहकेा ग वगथका बै ूँक तर्ा सवसत्तर् 

िस्र्ा िञ्चािन िस्तुर 
३००० 

 

१३ नगरपासिका िेत्र सभत्र रहकेा घ वगथका बै ूँक तर्ा सवसत्तर् 

िस्र्ा िञ्चािन िस्तुर 
२००० 

 



१४ व्यविासर्क इिाित सिफाररि (ठेक्का बाहके) ५००   

१५ घ बगथका सनमाथण ब्र्विार्ी अनुमसत पत्र शुल्क १५००० 
 

१६ घ बगथका सनमाथण ब्र्विार्ी अनुमसत पत्र नवीकरण शुल्क १०००० 
 

१७ घ वगथका सनमाथण व्याविार्ी अनुमसत पत्र सविम्ब शुल्क १ 

बर्थ सभत्र 
२००० 

 

१८ घ वगथका सनमाथण व्याविार्ी अनुमसत पत्र सविम्ब शुल्क १ 

बर्थ नाघेपछी प्रसतबर्थका िरिे हुन आउने शुल्क 
३००० 

 

१९ स्र्िगत प्रासबसधक िेवा शुल्क १५००   

२० िोिर िुिीकृत प्रसत वर्थ    १५००० 

 

 २१ कन्िल्टेन्िी िुिीकृत प्रसत वर्थ १५००० 

 २२. िामुिासर्क वन िताथ तर्ा नसवकरण शुल्क ५००० 

 २३. िामुिासर्क वनको बार्र्थक नाफाको  १० प्रसतशत  

२४ 

२५ 

माछा माने इिाित (बिीघाट निी) ५००० 

माछा माने इिाित (छल्िी निी) २००० 

माछा माने इिाित (सनस्ती निी) १०००   

    

 

अनिुिूी ११ 

िफा १२ िगं िम्वसन्धत 

प्रमासणत तर्ा सिफाररि िस्तरु 

 

 
  सि.न. सशर्थक िर कैदफर्त 

१ घरवाटो सिफाररि   

 मूख्र् ििक ५००   

 शाखा ििक ३००   

 गोरेटो बाटो १००   

२ िग्गा नामिारी सिफाररि 

 न.पा.को केन्रको विाको प्रमुख बिार िेत्र  ५००   

 नगरपासिकाको केन्र वाहकेका विाका बिार िेत्र ३०० 
 

 न.पा. को केन्रको विा वाहके अन्र् विाको बिार बाहकेका िेत्र १५०   

३ िौदकल्िा प्रमासणत 

 िौदकल्िा प्रमासणत १० रोपनी िम्म १५० 
 



 िौदकल्िा प्रमासणत १० रोपनी भन्िा मासर्  ३०० 
 

४ नाम, र्र िंशोधन सिफाररि २००   

५ घर कार्म सिफाररि 

 घर कार्म सिफाररि (ढिान घर) ५००   

 घर कार्म सिफाररि (ढिान बाहके अन्र् घर) २००   

६ छुट िग्गा िताथको सिफाररि िस्तुर  १०००   

७ सवद्यतु ििानको सिफाररि 

 सवद्युत ििानको सिफाररि िस्तुर(घर्ार्ािी प्रर्ोिन) ३००   

 सवद्युत ििानको सिफाररि िस्तुर(थ्री फेि िाइन) १०००   

८ ब्र्विार्, खानेपानी धारा, सवद्युत समटर आदिको ठाउूँिारी तर्ा 

नाम िंशोधन सिफाररि 
३००   

९ सनिीधारा वा टेसिफोन ििान सिफाररि िस्तरु ५००   

१० बैिसेशक रोिगारको िासग सिफाररि 

 बैिसेशक रोिगारको िासग सिफाररि(िाकथका ििस्र् राष्ट्रहरु 

बाहके)  
  

 खािी मुिुकको िासग ५००   

 मासर् उल्िेसखत बाहके अन्र् मुिुकको िासग  १०००   

११ पररवार ल्र्ाएको÷िगेको सिफाररि ५००   

१२ नाता प्रमासणत िस्तरु 

 नाता प्रमासणत िस्तुर नेपािी १००   

 नाता प्रमासणत अंगे्रिीमा िस्तुर ५००   

१३ विोवाि प्रमासणत 

 विोवाि प्रमासणत (बैिसेशक प्रर्ोिन) १०००   

 बिोवाि प्रमासणत (स्विशेी प्रर्ोिन) २००   

१४ नाफामूिक िंस्र्ा िताथ÷नसवकरण  ३०००   

१५ िेवामूिक िंस्र्ा िताथ÷सिफाररि १०००   

१६ िंस्र्ा बन्ि भएको अर्वा ठाउूँ  िारेको १५००   

१७ मोही नामिारी सिफाररि ५००   

१८ गैिि िताथ /सिफाररि  (एनसिओ) ३०००   

१९ गैिि िताथ /सिफाररि (आइएनसिओ) ७०००   

२० क्िव आमा िमुह, बाि िमुह िताथ / सिफाररि १०००   

२१ िम्बन्ध सवच्छेिको सिफाररि १०००   



२२ उद्योग स्र्ापनाको सिफाररि 

 ठुिा उद्योग स्र्ापनाको सिफाररि २००००   

 मझौिा उद्योग स्र्ापनाको सिफाररि ५०००   

 िाना तर्ा घरेिु उद्योगको सिफाररि १०००   

२३ रुख काट्ने सिफाररि प्रसत गोटा (प्रसतबसन्धत बाहके स्वीकृत 

आवश्र्क पनेमा) 
५००   

२४ पेन्िनपट्टा िम्बन्धी सिफाररि 

 नेपािी पेन्िनपट्टा िम्बन्धी सिफाररि ३००   

 भारतीर् पेन्िनपट्टा िम्बन्धी सिफाररि ५००   

 अन्र् मुिुकको पेन्िनपट्टा सिफाररि १०००   

२५ अपतुािी सिफाररि 

 अपुतािी सिफाररि (नेपािको िासग) १०००   

 अपुतािी सिफाररि (सविशेको िासग) ५०००   

२६ िन्म मृत्र्ू सववाह प्रमासणत तर्ा सिफाररि (३५ दिन कटेपसछ) २००   

२७ बिाईिराई (३५ दिन कटेपसछ िताथ हुन आउन े र बिाई िरेर 

िािाूँको बखत) 
२००० 

 

२८ उल्िेसखत बाहकेका अन्र् सवसवध प्रमासणत तर्ा सिफाररि २००   

२९ अंग्रेिीमा सिफारीि ५००   

३० सनिी सवद्यािर्को िताथ सिफारीि  ३००० 
 

३१ सनिी सवद्यािर् किा र्पको सिफाररि २००० 
 

३२ नागररकता सिफाररि 

 नागररकता अनुिूिी, सनवेिन तर्ा सिफाररि १०० 
 

 अंसगकृत नागररकता सिफाररि १००० 
 

 प्रसतसिसप नागररकताको सिफाररि  २०० 
 

३३ एफ.एम. िञ्चािन, इिाित 
  

 एफ.एम. िञ्चािन सिफाररि  १००००   

 एम.एम.िञ्चािन इिाित िस्तुर १०० वाट िम्म  १५०००   

 एम.एम.िञ्चािन इिाित नसवकरण २०००   

 

 

 

 



 

अनिुिूी १२ 

िफा १३ िगं िम्वसन्धत 

पर्थटन शलु्क 

सि.न. सशर्थक िर कैदफर्त 

१ तोदकएको पर्थटन िेत्रमा प्रवेश 

शुल्क  नेपािी 

 ५०  

२ तोदकएको पर्थटन िेत्रमा प्रवेश 

शुल्क  सविशेी 

 १००  

 

 

अनिुिूी १३ 

िफा १४ िगं िम्वसन्धत 

िहत्तर बहत्तर शलु्क 

 

सि.न. सशर्थक    िर कैदफर्त 

१ प्रसत रट्रप घर बनाउने खािको िट्टानी ढुङ्गा नगरपासिका सभत्र 

ट्याक्टर  
२५०   

२ प्रसत रट्रप घर बनाउने खािको िट्टानी ढुङ्गा नगरपासिका सभत्र ट्रक 
७५०   

३ प्रसत रट्रप घर बनाउने खािको िट्टानी ढुङ्गा नगरपासिका सभत्र रटप्पर 
१०००   

४ प्रसत रट्रप घर बनाउने खािको िट्टानी ढुङ्गा नगरपासिका बासहर िाने 

ट्याक्टर 
५००   

५ प्रसत रट्रप घर बनाउने खािको िट्टानी ढुङ्गा नगरपासिका बासहर िाने  

ट्रक 
१५००   

६ प्रसत रट्रप घर बनाउने खािको िट्टानी ढुङ्गा नगरपासिका बासहर िाने  

रटप्पर 
२०००   

                           ठेक्का भए बाहकेको खानीिन्र् सनमाथण िामाग्री ( ढुङ्गा माटो ) 

७ प्रसत रट्रप नगरपासिका सभत्र ट्याक्टर 
२५० 

 ८ प्रसत रट्रप नगरपासिका बासहर ट्याक्टर 
५०० 

 ९ प्रसत रट्रप नगरपासिका सभत्र ट रक 
७५०० 

 



१० प्रसत रट्रप नगरपासिका बासहर ट रक 
१५०० 

 ११ प्रसत रट्रप नगरपासिका सभत्र रटप्पर 
१००० 

 १२ प्रसत रट्रप नगरपासिका बासहर रटप्पर 
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 ठेक्का बन्िोबस्त भएको नदििन्र् सनमाथण िामग्री(ढुङ्गा सगट्टी बािुवा) 

१३ प्रसत रट्रप नगरपासिका बासहर ट्याक्टर सनकािी कर 
२५० 

 १४ प्रसत रट्रप नगरपासिका बासहर ट्रक सनकािी कर 
७५० 

 १५ प्रसत रट्रप नगरपासिका बासहर रटप्पर सनकािी कर 
१००० 

 अनिुिूी १४ 

िफा १५ िगं िम्वसन्धत 

घर िग्गा नक्िा पाि शलु्क 

१ घर िग्गा नक्िा पाि मोटरबाटो (रािमागथ) आिपाि प्रसत वगथ दफट 
४   

२ घर िग्गा नक्िा पाि मोटरबाटो (मुख्र्) आिपाि प्रसत वगथ दफट 
२   

३ घर िग्गा नक्िा पाि मोटरबाटो (अन्र्) आिपाि प्रसत वगथ दफट 
१   

४ घर िग्गा नक्िा असभिेखीकरण (पुरानो िम्पुणथ प्रसत वगथ दफट 
२ 

 अनिुिूी १५ 

िफा १६(२) िगं िम्वसन्धत 

व्यविार् नसवकरण र अन्र् व्यवस्र्ा 

क.   कुनै पसन व्याविार् सनधाथररत िमर्सभत्र नसवकरण नगरेमा तर्ा कर नसतरेमा प्रत्र्ेक वर्थ १५ प्रसतशतका      

      िरि ेर्प िररवाना िसहत िाग्नेछ । 

ख.  प्रत्र्ेक व्याविार्को नवीकरण िस्तुर िोही व्याविार् िताथका िागी कार्म भएको शुल्कको २५ प्रसतशत  

      हुनेछ । 

ग.   कुन ैएक प्रकृसतको व्याविार् िताथ गरी िञ्चािन भईरहकेो अवस्र्ामा अको प्रकृसतको  व्याविार् र्प गरी     

      िञ्चािन गनथ िाहमेा उि व्याविार् िुरु िताथ गनथ िाग्ने शुल्कको ५० प्रसतशत मात्र शुल्क िाग्नेछ ।(कानुन   

      बमोसिम व्यविार्को नाम र उद्दशे्र् समल्नेको हकमा) 

घ.  कानुन बमोसिम सतनुथपन ेरािश्व नसतरी िुराकी माफथ त अिुि उपर भएकोमा अििु उपर भएको रकमको   

     २५ प्रसतशत रकम िुराकी गनेिाई पुरस्कार स्वरुप दिईनेछ । 

 

      पारीत समसत                                                                                                            प्रमासणकरण समसत 
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