
 

 

 

ढोरपाटन नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनकेो ववधेर्क । 

नगरसभा स्वीकृत लिलतिः २०७८।०३।२० 

प्रस्तावनािः ढोरपाटन नगरपालिकाको आलर्थक वर्थ 207८/07९ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न 
गनथको लनलित्त स्र्ानीर् कर तर्ा शलु्क संकिन गने, छुट दिने तर्ा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्र्ा गनथ 
वाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको संववधानको धारा 288 को उपधारा (2) बिोजिि ढोरपाटन नगर सभािे र्ो 
ऐन बनाएको छ ।  

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भिः (1) र्स ऐनको नाि “आलर्थक ऐन, 207८” रहेको छ । 

  (2) र्ो ऐन 207८ साि श्रावण 1 गतेिेजि ढोरपाटन नगरपालिका िते्रिा िागू हनुेछ । 

२. सम्पलत कर (घरधरुी कर): नगरपालिकाका िेत्रलभत्र अनसूुजि (1) बिोजिि एवककृत सम्पजत्त कर/घरधरुी  
कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

३. भलूि कर (िािपोत कर): नगरपालिका िेत्रलभत्र अनसूुजि (2) बिोजिि भलूि कर (िािपोत कर) िगाइन े
र असूि उपर गररनेछ ।  

४. घर वहाि करिः नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्र्ािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, 
छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै आजंशक तवरिे वहाििा दिएकोिा अनसूुजि (3) बिोजिि घर िग्गा वहाि 
कर िगाइने र असूि गररनछे ।  

५. व्र्वसार् करिः नगरपालिका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूूँिीगत िगानी र आलर्थक कारोवारका 
आधारिा अनसूुजि (4) बिोजिि व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. िलिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकर  नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्र्ािे ऊन, िोटो, िलिबटुी, 
वनकस, कवािी िाि र प्रिलित कानूनिे लनर्ेध गररएको िीविन्त ुवाहेकका अन्र् ितृ वा िाररएका 
िीविन्तकुो हाि, लसङ, प्वाूँि, छािा िस्ता बस्तकुो व्र्वसावर्क कारोवार गरेवापत अनसूुजि (5) 
बिोजििको कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन करिः नगरपालिका िेत्रलभत्र िताथ भएका सवारी साधनिा अनसूुजि (6) बिोजिि सवारी साधन 
कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्र्ा व्र्वस्र्ा भएको 
अवस्र्ािा सोवह बिोजिि हनुछे । 

८. ववज्ञापन करिः नगरपालिका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनिा अनसूुजि (7) बिोजिि ववज्ञापन कर िगाइन ेर असूि 
उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्र्ा व्र्वस्र्ा भएको अवस्र्ािा सोवह 
बिोजिि हनुेछ । 

 



 

 

९. िनोरन्िन करिः नगरपालिका िेत्रलभत्र हनु ेिनोरन्िन व्र्वसार् सेवािा अनसूुजि (8) बिोजिि व्र्वसार् 
कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्र्ा व्र्वस्र्ा भएको 
अवस्र्ािा सोवह बिोजिि हनुछे । 

१०. बहाि लबटौरी शलु्किः नगरपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनिाथण, रेििेि वा संिािन गरेका अनसूुजि (9) िा 
उल्िेि भए अनसुार हाट बिार वा पसििा सोही अनसूुजििा भएको व्र्स्र्ा अनसुार बहाि लबटौरी शलु्क 
िगाइन ेर असूि उपर गररनछे । 

११. पावकथ ङ शलु्किः  नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकथ ङ सवुवधा उपिब्ध गराए वापत अनसूुजि 
(10) बिोजिि पावकथ ङ शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

१२. सेवा शलु्क, िस्तरुिः नगरपालिकािे लनिाथण, संिािन वा व्र्वस्र्ापन गरेका अनूसूजि (११) िा उजल्िजित 
स्र्ानीर् पूवाथधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुजििा व्र्वस्र्ा भए अनसुार शलु्क 
िगाइन ेर असूि उपर गररनछे । 

१३. पर्थटन शलु्किः नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश गने पर्थटकहरुवाट अनसूुिी (१२) िा उजल्िजित 
िरिा पर्थटन शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्र्ा 
व्र्वस्र्ा भएको अवस्र्ािा सोवह बिोजिि हनुछे । 

१४. कर छुटिः र्स ऐन बिोजिि कर लतने िावर्त्व भएका व्र्जि वा संस्र्ाहरुिाई कुनै पलन वकलसिको कर 
छुट दिईने छैन ।  

१५. कर तर्ा शलु्क संकिन सम्बजन्ध कार्थववलधिः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्र्ा अनसुार कर तर्ा शलु्क संकिन 
सम्बजन्ध कार्थववलध नगरपालिकािे तोके अनसुार हनुे छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

अनुसूचि-१ 

(दफा २ संग सम्बचधित) 

नेपालको संचििानको िारा २२८ (२) बमोचिम 

ढोरपाटन नगरपाचलका चित्र लगाईने सम्पचत कर ( घरिुरी कर )  

 

क) बरु्तिवाङ बजार अन्तर्ित परे्न घरहरु पक्की घर न्यरु्नतम दईु तला सम्म रु २५०० त्यस भन्दा मार्िको  

     प्रर्ततला ४०० को दरले िप, कच्ची घरको रू १००० र झपुडीको रु ५०० 

ख) सोरबोट खप्तरीबाङ, तारीखेत, सेरा, कुत्िाप्ला, भवरेटा, सलामकोट र दलेुमा रहकेा पक्की घरको रू  

     १५०० कच्ची घरको रू ५०० झपुडी घरको रु १०० 

र्) मार्ि उल्लेख र्ररएका स्िार्नमा बाहके ढोरपाटर्न र्नर्रपार्लकाको अन्य स्िार्नमा रहकेा पक्की घरको रू  

    ५०० कच्ची घरको रु १०० 

 

 

अनुसूचि-२ 

(दफा ३ संग सम्बचधित) 

नेपालको संचििानको िारा २२८ (२) बमोचिम 

ढोरपाटन नगरपाचलका चित्र लगाईने िुचम कर ( मालपोत कर )  

 

ढोरपाटन नगरपाचलकाको िडा नं. १ देचि ९ सम्म रहेका िग्गामा 

िग्गाको प्रकार धयूनतम कर थप प्रचतरोपनीको कर 

अव्बल १५० १५ 

दोयम १०० १० 

र्सम ५० ५ 

चाहार २५ ३ 

 



 

 

 

अनुसूचि-३ 

(दफा ४ संग सम्बचधित) 

नेपालको संचििानको िारा २२८ (२) बमोचिम 

ढोरपाटन नगरपाचलका चित्र लगाईने िुचम बहाल कर 

 

ढोरपाटन नगरपाचलकाचित्र बहालमा लगायका घरबाट बहाल रकमको १० प्रचतशतका दरले घर बहाल कर 

लगाउने । 

 

 

 

अनुसूचि-४ 

(दफा ५ संग सम्बचधित) 

नेपालको संचििानको िारा २२८ (२) बमोचिम 

ढोरपाटन नगरपाचलका चित्र लगाईने व्यिसाय कर  

 

ठुलो व्यापार भ्याटमा दताा िएका 

१ मर्दराजन्य पदािि र्डलर प्रर्त ब्राण्ड   5000  

२ सरू्तिजन्य पदािि र्डलर प्रर्त ब्राण्ड 5000  

३ चाउचाउ र्डलर प्रर्त ब्राण्ड 4000  

४ कोक लर्ायत पेय पदािि र्डलर प्रर्त ब्राण्ड  5000  

५ हाडिवयसि पसल तिा अर्िकृत र्वके्रता  5000  

६ र्बस्कुट र्डलर  4000  

७ खाि सामार्नको होलसेल र्वके्रता  4000  

८ पेट्रोलीयम पदािि र्वके्रता  5000  

९ र्ाडी मोटरसाइकल तिा मोटरपाटिस र्वके्रता  5000  

१० होलसेल कपडा तिा ठुला फेन्सी पसल  5000  

११ ग्यास र्डलर  4000  

िुद्रा व्यापार पा.न.मा दताा िएका 

1 मझौला खािान्र्न तिा र्करार्ना पसल  1000  

2 मझौला खािान्र्न तिा र्करार्ना पसल (ग्रामीण)  600  

3 हाडिवयसि पसल  1500  



 

 

४ तरकारी फलफुल पसल  1000  

५ भााँडा पसल  1000  

६ फोटो स्टुर्डयो  1000  

७ पार्न पसल  600  

८ मल र्बउ र्बजर्न पसल  1000  

९ मास ुपसल  1000  

१० फेन्सी पसल  2000  

११ फेन्सी पसल( ग्रामीण)  1000  

१२ चल्ला तिा दार्ना पसल  2000  

सेिा शुल्क व्यिसाय 

1 र्र्नजी अस्पताल 3000  

2 र्क्लर्र्नक मरे्डकल 1500  

3 र्र्नजी र्वद्यालय मा.र्व. 4000  

4 र्र्नजी र्वद्यालय आिारभतू 3000  

5 र्.ैस.स.र्नाफा मलुक सस्िा  1500  

6 ड्राईर्भङ्र् ईर्न्िच्यटु 1000  

7 कम्प्यटूर ईर्न्िच्यटु 1000  

8 ट्यसूर्न सेन्टर 2500  

9 हाउर्जङ्र् व्यवसाय 6000  

10 मोटरसाइकल वकि सप 2000  

11 र्ाडी ग्यारेज 2500  

12 व्यटुीपालिर 1000  

13 हजाम पार्नीपरुी चटपटे 1000  

14 लेखापर्ढ कार्नरु्न ब्याबसायी 2000  

15 र्नाट्यकला केन्र 800  

16 पलु हाउस 800  

17 र्चया , खाजाघर,सामान्य होटल 1000  

18 ठुला होटल १५ बेड भन्दा मािी 3500  

19 मझौला होटल १५ वडेल सम्म 2000  

20 स्टेश्नरी 1000  

21 ईलेक्ट्रोर्नीक्स 1000  

उत्पादनमुलक / उिोग व्यिसायमा  

1 र्स्टल,मटेल तिा फर्नीचर उद्योर्, र्ग्रल 2500  

2 कुटार्नी र्पसार्नी मील 1000  

3 पाउरोटी उद्योर् 2000  



 

 

4  छापाखार्ना 2500  

5 फ्लेक्स र्प्रन्ट 1000  

6 ब्लक उद्योर् 1000  

7 क्रसर उद्योर् 5000  

8 सरु्नचााँदी व्यावसाय 2000  

9 र्मष्ठान्र्न 1000  

10 कृर्ि फमि 500  

11 पश ुफमि 500  

12 आईसर्क्रम उद्योर् 1000  

13 टेलसि 700  

14 आरर्न व्यावसाय 200  

उिाामुलक उिोग व्यिसाय  

1 र्र्नर्ज लघजुलर्वितु ५० के.र्व. सम्म  8000  

2 र्र्नर्ज लघजुलर्वितु ५० के.र्व. भन्दा मार्ि 

प्रर्त के.वी. िप  

100  

चनमााण व्यािसाय 

1 सबै प्रकारका र्र्नमािण व्यवसायी 5000  

चित्तीय संस्थाहरु 

1 र्नेपाल सरकारको पणुि स्वामीत्वमा रहकेा बाहके 

आर्ििक कारोवार र्र्ने वार्णजय बैंकहरु 

3500  

2 र्वकास बैंक 3000  

3 लघरु्वत्त 2500  

4 सहकारी 2500  

मार्िि वर्ीकरणमा र्नपरेका व्यवसायको हकमा र्नर्रपार्लकाले तोकेबमोर्जम रू ५०० दरे्ख ६००० सम्म व्यवसाय 

कर र्लर्न सर्कर्नेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

अनुसूचि-५ 

(दफा ६ संग सम्बचधित) 

नेपालको संचििानको िारा २२८ (२) बमोचिम 

ढोरपाटन नगरपाचलका चित्र लगाईने िचडबुटी, किाडी र चिििधतु कर । 

 

किाडी ,िीििधतु ,िचडबुटी कर 

कवाडी कर 5500 न्र्नुति कबोि अूँक  

जर्डबटुी 250 प्रलतजववन्टि   

 

 

 

अनुसूचि-६ 

(दफा ७ संग सम्बचधित) 

नेपालको संचििानको िारा २२८ (२) बमोचिम 

ढोरपाटन नगरपाचलका चित्र लगाईने सिारी सािन कर । 

 

सिारी सािन सञ्िालन अनुमचतको िाचषाक कर  

वस ,ट्रक,लरी र अन्य हभेी र्ाडीमा 3000  

भाडाका कार ,जीपमा 500  

भाडाको र्मर्नीबसमा 1000  

स्कुटर , मोटरसाईकल तिा अन्य सवारी सािर्नमा 50/100  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनुसूचि-७ 

(दफा ८ संग सम्बचधित) 

नेपालको संचििानको िारा २२८ (२) बमोचिम 

ढोरपाटन नगरपाचलका चित्र लगाईने चिज्ञापन कर ।  

 

चिज्ञापन कर  

३ र्फट चौडाई र ६ र्फट लम्बाई सम्मको लार्ी 5000 

 
 

त्यसभन्दा ठुलोमा प्रर्तर्फट 500  

 

 

अनुसूचि-८ 

(दफा ९ संग सम्बचधित) 

नेपालको संचििानको िारा २२८ (२) बमोचिम 

ढोरपाटन नगरपाचलका चित्र लगाईने मनोरञ्िन कर ।  

 

मनोरञ्िन कर  

िुनसकैु प्रकारका मनोरञ्िनात्मक चियाकलाप 

सञ्िालन गदााका अिस्थामा 

वटकटको िलु्र्को २ प्रलतशतको िरिे   

 

 

अनुसूचि-९ 

(दफा १० संग सम्बचधित) 

नेपालको संचििानको िारा २२८ (२) बमोचिम 

ढोरपाटन नगरपाचलका चित्र लगाईने बहाल चिटौरी  कर ।  

 

बहाल चबरौटी कर  

प्रर्तसंरचर्ना प्रर्तर्दर्न  50  

 

 

 



 

 

अनुसूचि-१० 

(दफा ११ संग सम्बचधित) 

नेपालको संचििानको िारा २२८ (२) बमोचिम 

ढोरपाटन नगरपाचलका चित्र लगाईने बहाल पाचका ङ  कर ।  

 

पाचका ङ शुल्क  

बसपाकि  वा र्नर्रपार्लकाले तोकेको स्िार्नमा र्र्नजी वा भाडाका सवारी 

सािर्न पार्कि ङ र्रैवापत एकपटकमा 

20  

 

 

 

 

अनुसूचि-११ 

(दफा १२ संग सम्बचधित) 

नेपालको संचििानको िारा २२८ (२) बमोचिम 

ढोरपाटन नगरपाचलका चित्र लगाईने सेिा शुल्क, दस्तुर ।  

 

सेिा शुल्क दस्तुर 

1 ना. प्र.र फोटो टास , चसफाररस  , सगंोल प्रमाचणत , नामथर चसफाररस  100  

2 चनिेदन दस्तुर 10  

3 सािारण चसफारीस दस्तुर 100  

4 नाता प्रमाणीत 200  

5 टेचलफोन चसफारीस दस्तुर 200  

6 िारा िडान /नामसारी 200  

7 चिदु्यत चसफारीस 500  

8 िररत्र चसफारीस दस्तुर 200  

9 बैदेचसक चसफारीस दस्तुर िारतको लागी 200  

10 िारत बाहेक अधय मुलुकका लागी 500  

11 मोठ कायम चसफारीस कच्िी घरका लागी 

पक्की घरका लागी 

 

200 

500 
 

12 घर कायम चसफारीस पक्की घर 

कच्िी घर 

 

500 

300 
 



 

 

13 व्यचिगत घटना दताा ३५ चदन सम्म  लनशलु्क  

 
 

पररियपत्रको चिलम्ब दस्तुर  रु. २००  

पररियपत्रको प्रचतचलचप  दस्तुर रु. ५००  

व्यचिगत घटना दताा चिलम्ब शुल्क  रु. २००  

व्यचिगत घटना दताा प्रमाणपत्रको नक्कल दस्तुर  रु. ५००  

व्यचिगत घटना तथा नागररक अचिलेि दताा चकताब हेरेको  रु. २००  

पररिय नम्बर िा िैयचक्त्क चििरणको प्रमाचणकरणको सेिा िापत 

प्रचत व्याचक्त्त प्रचत पटक दस्तुर  

रु. ५  

िैचिक चििरण िा पररियपत्रको प्रमाचणकरणको सेिा बापत प्रचत 

व्याचक्त्त प्रचत पटक दस्तुर  

रु. १०  

पररिय नम्बर िा िैयचक्त्क चििरण िैचिक चििरण िा पररियपत्रको 

प्रमाचणकरण िई सम्बचधित व्याचक्त्त अधय व्याचक्त्त चििरण प्रदान गरे 

िापत प्रचत व्याचक्त्त प्रचत पटकको दस्तुर  

रु. २०  

14 अंग्रिी िाषाको चसफारीस 250  

15 तीन पुस्ते चसफारीस 250  

16 चमलापत्र गराउदा लाग्ने दस्तुर 500 र ववगो रकिको 
१ प्रलतशत  

 

17 व्यिसाय दताा प्रमाणपत्रको 

नामसारी दस्तुर 

500 

500 
 

18 व्यािसाय प्रचतचलपी दस्तुर 500  

19 रकम असलु उपर गनुापने िए रकिको १ प्रलतशत   

20 सचिामीन चसफारीस – 

िुनसकैु सािारण सचिाचमन चसफरीस 

मचदराको सचिाचमन 

उद्योगको सचिाचमन 

150 

550 

500 

 

21 िग्गा प्लाचनङ् तथा प्लटीगं चसफारीस 5000  

22 िाचषाक आय प्रमाचणत /अिल सम्पचत मुल्यांकन सेिा शुल्क 0.1 प्रलतशत   

23 ससं्था दतााको चसफारीस 500  

24 ससं्था नचनकरणको चसफाररस 400  

25 िन पैदािार सम्िचधि चसफारीस 500  

26 िारचकल्ला प्रमाचणत – 

घडेरीको 

कृचष के्षत्रको 

300 

200 
 

27 घरबाटो प्रमाचणत दस्तुर 

दफाअधतरगता पने 

अधय 

500 

100 
 

28 पेधसन चसफारीस – 

नेपाल 

100 

250 

 



 

 

िारत 

अधय मुलकु 

300 

29 चनिी चबद्यालय सञ्िालन अनुमचत , चसफाररस – 

आिारिुत चिद्यालय 

माध्यचमक चिद्यालय 

1000 

2000 

 

 

30 घरिग्गा नामसारर चसफाररस 300  

बोलपत्र, दरिाउपत्र दस्तुरसाबािचनबक िररद चनयमािली अनुसार चिचिि दस्तुर 

1 घर नक्सा पास फारम 500  

2 घर नक्सा पास चनिेदन 500  

3 घर नक्साको सम्पधन प्रमाण्पत्र प्रचत िगा फीट 2  

माचथ िगीकरणमा नपरेकाको हकमा नगरकायापालीकाले रु १०० देचि रु १००० सम्म चलन सक्ने 

नक्शा पास  

1 ५०० स्कुयर फुट सम्म 

त्यो िधदा माचथ िचत बचढ हुधछ , त्यसको प्रचत िगा चफट ३ रुपैयााँ 

नक्सा पास निई चििुली पानी नचदने । 

2000  

फोहोरमैला व्यिस्थापन शुल्क  

आिास प्रयोिन  

1 सािरण एकतले कच्िी घर  रू ५० प्रलत िवहना   

2 ३ तला सम्मको कच्िी घर  रू 100 प्रलत िवहना  

3 २ तला सम्मको पक्की घर  रू 100 प्रलत िवहना  

4 २ तला माचथका पक्की घर  रू 200 प्रलत िवहना  

व्यिसाय प्रयोिनका घरहरु  

1 िािा घर  रू 100 प्रलत िवहना  

2 होटल तथा रेषु्टरेधट  रू 250 प्रलत िवहना  

3 फलफुल तथा तरकारी पसल  रू 250 प्रलत िवहना  

4 मोबाइल कम्प्युटर इलेक्टोचनक्स पसल  रू 100 प्रलत िवहना  

5 िािाधन तथा चकराना पसल तथा िुद्रा चििेता  रू 100 प्रलत िवहना  

6 चनिी औषिी पसल तथा चनचि अस्पताल  रू 250 प्रलत िवहना  

7 मास ुपसल  रू 100 प्रलत िवहना  

8 अधय सबै चकचसमका पसल  रू 100 प्रलत िवहना  

नोटः उल्लेचित दरहरुमा आिास प्रयोिनका घरहरुको घरिनीले फोहोर व्यस्थापन शुल्क चतरे पुग्ने छ र पसल तथा 

व्यिसायीले आ-आफनो पसल व्यिसायको तोचकएको दरको शुल्क छुटै्ट चतनुा पनेछ । 

लाइसेधस तथा सस्था नचिकरण दस्तुर  

1 १०० िाट सम्मको रेचडयो इिाित नचिकरण दस्तुर 2000  

2 रेचडयो उपकरण लाइसेधस नचबकरण दस्तुर  1000  

3 इिाित पत्र हराएमा प्रचतचलपी दस्तुर  500  

4 िररिना शुल्क  1000  

5 नयााँ रेचडयो सञ्िालनको अनुमचत दस्तुर  2000  

 



 

 

चिलम्ि शुल्क 

1 सम्िचधित आ.ि. को असार मसाधत सम्म  लनर्िानसुार   

2 आ.ि. समाप्त िएपचक्ष चतन मचहना सम्म  िाग्ने शलु्कको १० 
प्रलतशत  

 

3 ६ मचहना चित्र  ५० प्रलतशत   

4 ६ मचहना नाघेपचक्ष शत प्रलतशत   

 

 

अनुसूचि-१२ 

(दफा १३ संग सम्बचधित) 

नेपालको संचििानको िारा २२८ (२) बमोचिम 

ढोरपाटन नगरपाचलका चित्र लगाईने पयाटन शुल्क ।  

 

पयाटन शुल्क  

ढोरपाटन नगरपालीका चित्र प्रबेश गने चिदेशी पयाटकबाट प्रचत पयाटक 300  

 

 

 

 

 


