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"आलथिक ऐन, 207९/०८०" 
रामपरु नगरपालिकाको अथि सबिन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि िनकेो ववधेर्क 
प्रस्तावनााः रामपरु नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७९/०८० को अथि सबिन्धी प्रस्ताविाई 
कार्ािन्वर्न गनिको लनलमत्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट ददने तथा आर् संकिनको 
प्रशासलनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे नेपािको संववधानको धारा २२८ को उपधारा (२) 
िमोम्िम रामपरु नगर सभािे र्ो ऐन िनाएको छ ।  
1. संम्िप्त नाम र प्रारबभाः  

क) र्स ऐनको नाम “रामपरु नगरपालिकाको आलथिक ऐन, २०७९” रहेको छ ।  
ख) र्ो ऐन २०७९ साि श्रावण १ गते देम्ख रामपरु नगरपालिका िेत्रमा िाग ुहनुेछ । 

2. भलूम कर (मािपोत) : नगरपालिका िेत्रलभत्र अनसूुम्ि १ िमोम्िम भलूम कर (मािपोत) िगाइन े
र असिु  उपर गररनेछ ।  

3. सबपलत कराः नगर िेत्र लभत्रका पक्की घरिग्गा तथा संरिनामा अनसूुम्ि २ िमोम्िम सबपम्त्त कर 
िगाइने र असिु गररनेछ । 

4. घर वहाि कराः रामपरु नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्म्ि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, 

गोदाम, टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोखरी परैु आंम्शक तवरिे वहािमा ददएकोमा अनसूुम्ि ४ िमोम्िम 
घर िग्गा वहाि कर ११ प्रलतशत िगाइने र असिु  गररनेछ ।  

5. व्र्वसार् कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूूँिीगत िगानी र आलथिक 
कारोवारका आधारमा अनसूुम्ि ३ िमोम्िम व्र्वसार् कर िगाइने र असिु  उपर गररनेछ । 

6. िलििटुी, कवािी र िीविन्त ुकराः रामपरु नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्म्ि वा संस्थािे ऊन, 

खोटो, िलििटुी, वनकस, कवािी माि, लससा र प्रिलित कानूनिे लनर्धे गररएको िीविन्त ुवाहेकका 
अन्र् मतृ वा माररएका िीविन्तकुो हाि, लसङ, प्वाूँख, छािा िस्ता िस्तकुो व्र्वसावर्क कारोवार 
गरेवापत अनसूुम्ि ४  िमोम्िमको कर िगाइने र असिु  उपर गररनेछ । 

7. सवारी साधन कराः रामपरु नगरपालिका िेत्रलभत्र दताि भएका सवारी साधनमा अनसूुम्ि–३ िमोम्िम 
सवारी साधन कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ । तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा 
अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोवह िमोम्िम हनुेछ । 

8. ववज्ञापन कराः रामपरु नगरपालिका िेत्र लभत्र हनुे ववज्ञापनमा अनसूुम्ि ४ िमोम्िम ववज्ञापन कर 
िगाइने र असिु उपर गररनेछ । तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्र्था व्र्वस्था 
भएको अवस्थामा सोवह िमोम्िम हनुेछ । 
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9. मनोरन्िन कराः रामपरु नगरपालिका िेत्रलभत्र हनु ेमनोरञ्जन व्र्वसार् सेवामा अनसूुम्ि ४ िमोम्िम 
व्र्वसार् कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ । तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा 
अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोवह िमोम्िम हनुेछ । 

10. िहाि लिटौरी शलु्काः नगरपालिका िेत्रलभत्र आफुिे वा सावििलनक िग्गामा व्र्म्ििे लनमािण, 

रेखदेख वा संिािन गरेका हाट ििार वा पसिमा कार्िववलध िनाई िहाि लिटौरी शलु्क िगाइन े
र असिु उपर गररनेछ । 

11. पावकि ङ शलु्क÷पूवािधार उपर्ोग शलु्काः नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकि ङ 
सवुवधा उपिब्ध गराएवापत पावकि ङ शलु्क िगाइने र असिु  उपर गररनेछ। त्र्सैगरी 
नगरपालिकािे लनमािण, संिािन वा व्र्वस्थापन गरेका स्थानीर् पूवािधार उपर्ोग गरेवापतको शलु्क 
िगाइने र असिु उपर गररनेछ । 

12. टे्रवकङ्ग, िीप फ्िार्र, माउन्टेन साईवकलिङ्ग, प्र्ाराग्िाइलिङ, राफ्टीङ्ग शलु्काः नगरपालिकािे आफ्नो 
िेत्रलभत्र टे्रवकङ्ग, राफ्टीङ्ग सेवा, िीप फ्िार्र, माउन्टेन साइवकलिङ, प्र्ाराग्िाईलिङ, राफ्टीङ्ग संिािन 
गरेवापत अनसूुम्ि–३ िमोम्िमको शलु्क िगाइने र असिु उपर गररनेछ । 

13. सेवा शलु्क, दस्तरुाः नगरपालिकाद्धारा उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीिाट अनसूुम्ि ३ मा 
व्र्वस्था भएअनसुार शलु्क िगाइने र असिु उपर गररनेछ । 

14. पर्िटन शलु्काः रामपरु नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट अनसूुिी ५ मा 
उल्िेम्खत दरमा पर्िटन शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भई 
सो कानूनमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोवह िमोम्िम हनुेछ । 

15. कर छुटाः र्स ऐन िमोम्िम कर लतने दावर्त्व भएका व्र्म्ि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन वकलसमको 
कर छुट ददईने छैन ।  

16. कर तथा शलु्क संकिन सबिन्धी कार्िववलधाः र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क 
संकिन सबिन्धी कार्िववलध नगरपालिकािे तोके िमोम्िम हनुेछ । 

17. अपाङ्गग पररिर् पत्र लसफाररश शलु्काः अपाङ्गता भएका व्र्म्िहरुिाट (क र ख वगि - रातो र 
लनिो) कुनै पलन लसफारीश वापत शलु्क लिइने छैन । 
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अनसूुम्ि– १ 
मािपोत कर(भलूम कर) 

रामपरु नगरपालिका विा नं. १ (साववक गािाकोट गा.वव.स.विा नं.१,२,५,६,७,८ र ९) अन्तगित 
क्र.सं. िते्र  मािपोत करको दर  कैवफर्त 

क. स्र्ाउिीििार, ठुिीिेसी र 
कािीगण्िकी कररिोर िते्रसंग शाखा 
िाटोिे िोलिएको २०० लमटर दाूँर्ा-
िाूँर्ा 

न्रू्नतम एक रोपनी सबमको 
रु.१५०। र सो भन्दा माथी प्रलत 
रोपनी रु.५५। का दरिे थप 

  

ख. साववक गािाकोट गा.वव.स.विा नं. १, 
२, ५, ६, ७, ८ र ९ का अन्र् िाूँिा 
भेग िेत्र  

न्र्नतम ५ रोपनी सबमको रु. ८३। 
र सो भन्दा माथी प्रलत रोपनी रु.११ 

का दरिे थप 

  

रामपरु  नगरपालिका विा नं.२ (साववक गािाकोट गा.वव.स.विा नं.३ र ४) अन्तगित 

क्र.सं. िते्र  मािपोत करको दर  कैवफर्त 

क. भिार्टार ििार िेत्र र कािीगण्िकी 
कररिोर िेत्रसंग शाखा िाटोिे 
िोलिएको २०० लमटर दाूँर्ा-िाूँर्ा 

न्रू्नतम एक रोपनी सबमको 
रु.१५०। र सो भन्दा माथी प्रलत 
रोपनी रु.५५। का दरिे थप 

  

ख. खर्रिोट र धनसारिारीको आसपास 
िेत्र  

न्रू्नतम एक रोपनी सबमको 
रु.१२५। र सो भन्दा माथी प्रलत 
रोपनी रु.२२। का दरिे थप 

  

ग. साववक गािाकोट गा.वव.स.विा नं.३ 
र ४ का अन्र् िाूँिा भेग िेत्र  

न्र्नतम ५ रोपनी सबमको रु.८३। 
र सो भन्दा माथी प्रलत रोपनी रु.११ 

का दरिे थप  

  

रामपरु नगरपालिका विा नं.३ (साववक दछाि गा.वव.स.विा नं.१,२,४, ५ र ६) अन्तगित 

क्र.सं. िते्र  मािपोत करको दर  कैवफर्त 

क. रिघरा, गण्िकी विक, वकलतिपरु र 
कािीगण्िकी कररिोर िते्रसंग शाखा 
िाटोिे िोलिएको २०० लमटर दाूँर्ा-
िाूँर्ा 

न्रू्नतम एक रोपनी सबमको 
रु.१५०। र सो भन्दा माथी प्रलत 
रोपनी रु.५५। का दरिे थप 
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ख. िगाहा िनौिी िेत्र  न्र्नतम ५ रोपनी सबमको रु.८३। 
र सो भन्दा माथी प्रलत रोपनी रु.२२ 

का दरिे थप 

  

ग. साववक दछाि गा.वव.स.विा नं. १, २, 
४, ५ र ६ का अन्र् िाूँिा भेग िेत्र  

न्र्नतम ५ रोपनी सबमको रु.८३। 
र सो भन्दा माथी प्रलत रोपनी रु.११ 

का दरिे थप 

  

रामपरु नगरपालिका विा नं.४ (साववक दछाि गा.वव.स.विा नं.३,७,८ र ९) अन्तगित  

क्र.सं. िते्र  मािपोत करको दर  कैवफर्त 

क. खोप्टार, सदावित, ठुिोटार, िांगेपसि 
देववस्थान  र कािीगण्िकी िेत्रसंग 
शाखा िाटोिे िोलिएको २०० लमटर 
दाूँर्ा-िाूँर्ा 

न्रू्नतम एक रोपनी सबमको 
रु.20०। र सो भन्दा माथी प्रलत 
रोपनी रु.५५। का दरिे थप 

  

ख. ििवान र काूँसिरी िेत्र  न्रू्नतम एक रोपनी सबमको 
रु.११०। र सो भन्दा माथी प्रलत 
रोपनी  रु.३३ का दरिे थप 

  

ग. साववक दछाि गा.वव.स.विा नं.३, ७, 
८ र ९ का अन्र् िाूँिा भेग िेत्र  

न्र्नतम ५ रोपनी सबमको रु.८३। 
र सो भन्दा माथी प्रलत रोपनी रु.११ 

का दरिे थप  

  

रामपरु नगरपालिका विा नं.५ (साववक रामपरु गा.वव.स.विा नं.३ र ४) अन्तगित  

क्र.सं. िते्र  मािपोत करको दर  कैवफर्त 

क. िेझाूँि ििार, मटेरी, िेझाूँि खेत, 

सानीअमराई, कठान, र कािीगण्िकी 
िेत्रसंग शाखा िाटोिे िोलिएको २०० 
लमटर दाूँर्ा-िाूँर्ा 

न्रू्नतम एक रोपनी सबमको 
रु.३५०। र सो भन्दा माथी प्रलत 
रोपनी रु.८३। का दरिे थप 

  

ख. कोईिीटारी, गौिान, िाूँझिारी र  राबिे न्रू्नतम एक रोपनी सबमको रु. 
२२०। र सो भन्दा माथी प्रलत रोपनी 
रु. ७५। का दरिे थप 
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ग. साववक रामपरु गा.वव.स.विा नं.३ र 
४ का राबिे िन भन्दा दम्िणका अन्र् 
िाूँिा भेग िेत्र   

न्र्नतम ५ रोपनी सबमको रु.८३। 
र सो भन्दा माथी प्रलत रोपनी रु.११ 

का दरिे थप 

  

रामपरु  नगरपालिका विा नं.६ (साववक रामपरु गा.वव.स.विा नं.१,६,७ र ८) अन्तगित 

क्र.सं. िते्र मािपोत करको दर कैवफर्त 

क. साववक रामपरु गा.वव.स. विा नं.१, 
६, ७ र ८ 

न्रू्नतम एक रोपनी सबमको रु. 
२0०। र सो भन्दा माथी प्रलत रोपनी 
रु. ५५। का दरिे थप 

  

रामपरु  नगरपालिका विा नं. ७ (साववक रामपरु गा.वव.स.विा नं. २, ५ र ९) अन्तगित  

क्र.सं. िते्र मािपोत करको दर कैवफर्त 
क. 
  

साववक रामपरु गा.वव.स.विा नं. ५ का 
सिै िेत्र, साववक रामपरु गा.वव.स. विा 
नं.२ को मल्र्ाङ्ग खेत िते्र र साववक 
रामपरु गा.वव.स. विा नं. ९ का 
फेददर्ा गिौदी िेत्र  

न्रू्नतम एक रोपनी सबमको रु. 
१६५।र सो भन्दा माथी प्रलत रोपनी 
रु. ५५। का दरिे थप 

  
  

ख. साववक रामपरु गा.वव.स.विा नं. २ र 
९ अन्र् िाूँिा भेग िेत्र  

न्र्नतम ५ रोपनी सबमको रु. ८३। 
र सो भन्दा माथी प्रलत रोपनी रु. ११ 

का दरिे थप 

  

रामपरु नगरपालिका विा नं. ८ (साववक खालिवन गा.वव.स.विा नं.१, २, ३, ४ र साववक गेझा 
गा.वव.स.विा नं. १) अन्तगित  

क्र.सं. िते्र मािपोत करको दर कैवफर्त 

क. साववक खालिवन गा.वव.स.विा नं.१, 
२, ३, ४ र साववक गेझा गा.वव.स.विा 
नं. १ अन्तगितका िेत्र साथै 
कािीगण्िकी कररिोर िते्रसंग शाखा 
िाटोिे िोिोको २०० लमटर दाूँर्ा-
िाूँर्ा 

न्रू्नतम एक रोपनी सबमको रु. 
२0०। र सो भन्दा माथी प्रलत रोपनी 
रु. ५५। का दरिे थप 
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ख. साववक खालिवन गा.वव.स. विा नं. २ 
र ६ का अन्र् िाूँिा भेग िेत्र  

न्र्नतम ५ रोपनी सबमको रु.८३। 
र सो भन्दा माथी प्रलत रोपनी रु.११ 

का दरिे थप 

  

रामपरु नगरपालिका विा नं.९ (साववक खालिवन गा.वव.स.विा नं. ५, ७, ८ र ९) अन्तगित 
 

क्र.सं. िते्र  मािपोत करको दर  कैवफर्त 

क. साववक खालिवन गा.वव.स.विा नं. 
५,७,८ र ९ का िब्गादी, अविलसं र 
रामपरु आर्िभञ्ज्र्ाङ्ग(आिोक) मागि संग 
िोलिएका िेत्र  

न्रू्नतम एक रोपनी सबमको 
रु.११०। र सो भन्दा माथी प्रलत 
रोपनी रु.५५। का दरिे थप 

  

ख. साववक खालिवन गा.वव.स.विा नं. ५, 

७, ८ र ९का अन्र् िाूँकी िेत्र  

न्र्नतम ५ रोपनी सबमको रु.८३। 
र सो भन्दा माथी प्रलत रोपनी रु.११ 

का दरिे थप 

  

 
रामपरु नगरपालिका विा नं. १० (साववक गेझा गा.वव.स.विा नं. १, २, ३, ४, ५, ७, ८ र ९) 

अन्तगित  

क्र.सं. िते्र  मािपोत करको दर  कैवफर्त 

क. साववक गेझा गा.वव.स.विा नं. १, ३, 
६, ७, ८ र ९ का तल्िोथर, 
मालथल्िोथर, िगार्तका समथर िेत्र  

न्रू्नतम एक रोपनी सबमको रु. 
१५०। र सो भन्दा माथी प्रलत रोपनी 
रु. ५०। का दरिे थप 

  

ख. साववक गेझा गा.वव.स.का  िदििे, 

हेक्िाङ्ग, रामटार िगार्तका समथर 
िेत्र कािीगण्िकी कररिोर िेत्रसंग 
शाखा िाटोिे िोलिएको २०० लमटर 
दाूँर्ा-िाूँर्ा 

न्रू्नतम एक रोपनी सबमको रु. 
२००। र सो भन्दा माथी प्रलत रोपनी 
रु.५५। का दरिे थप 

 

ग. साववक गेझा गा.वव.स.विा नं. २, ४ 
र ५ का अन्र् िाूँिा भेग िेत्र  

न्र्नतम ५ रोपनी सबमको रु. ८३। 
र सो भन्दा माथी प्रलत रोपनी रु.११ 

का दरिे थप 
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अनसूुिी–२ 

सबपम्त्त कर 
नगर िेत्र लभत्रका घर तथा संरिनािे ििेको िग्गाको सबपम्त्त कर लिईनेछ ।सबपम्त्त कर लनधािरण 
देहार् वमोम्िम गररनेछाः 

 पक्की घर तथा संरिनाको प्रलत िगि फुट लनमािण िागत रु १,५५० मालननेछ । 

 िग्गा मलु्र्ाङ्कनको हकमा रम्िषे्ट्रशन प्रर्ोिनका िालग मािपोत कार्ाििर्िे नगर िेत्रमा लनधािरण 
गरेको मूल्र्िाई नै आधार मालननेछ । 

 घर र िग्गाको मलु्र् िोिी िबमा करर्ोग्र् सबपम्त्तको मलु्र् लनधािरण गररनेछ । 

 िबमा सबपम्त्तको कर ०.०५ प्रलतशत लनधािरण गरी लिइनेछ ।  
 संरिना ह्रास कट्टी प्रत्रे्क वर्ि २.५ प्रलतशतिे घटाई सबपम्त्त कर लिइनेछ । 

 
 
 

 
उदाहरणको िालगाः 

=  घर ११०० िगिफुट (िार आना) * १५०० 

=  १५,००,००० 

 
त्र्सैगरी िग्गाको प्रलतआना मािपोत मूल्र्ाङ्कन 

रु.५,००,००० का दरिे ४ आनाको = २०,००,००० 
 

िबमा सबपलत ३५,००,०००*०.०५/११० 

=  ३५०००*०.०५ 

=  १८३० रुपैर्ा 
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अनसूुम्ि ३ 

रािस्वका दरहरु 

आ.व. २०७९/८० का िालग प्रस्ताववत कर/रािस्वका दरहरु 

क्र.सं 

व्र्वसार्हरु दताि तथा नवीकरण दर कैवफर्त 
 दताि (नर्ाूँ प्रमाणपत्र लिन)े का िालग तपलसि 

िमोम्िमको व्र्वसार् शलु्क िाग्नछे। 

 ति उल्िेख गरेको नववकरण शलु्क र्स िमोम्िम 
र अन्र्को हकमा व्र्वसार् नवीकरणमा वावर्िक 
दताि रकमको ५0% शलु्क िाग्न ेछ। 

  पटके प्रकृलतका कार्िका िालग नगरपालिकामा 
तोवकएको शलु्क लतरी सूम्िकृत गररन ेछ। 

 शलु्क    

 काठिन्र्     

1 फलनिलसङ पसि 3,000.00 खदु्रा नभएको 
2 फलनििर उद्योग (काष्ठ) 4,000.00  
3 साःलमि 5,100.00  
4 काठको िुवानी शलु्क प्रलत ट्याक्टर 300.00  
5 काठको िुवानी शलु्क प्रलत ट्रक 800.00  
6 दाउराको िुवानी शलु्क प्रलत ट्रर्ाक्टर 100.00  
7 दाउराको िुवानी शलु्क प्रलत ट्रक 500.00  

 खाद्यान्र्, फिफुि, तरकारी तथा अन्र्    

8 लिपाटमिन्टि स्टोर 5,000.00  
9 माटि पसि 2,500.00  
10 क. वकराना पसि/कोल्ि स्टोर(थोक) 2,000.00  
 ख. वकराना पसि/कोल्ि स्टोर(खदु्रा) 1,000.0  

11 फुटपाथ टंकी 500.00  
12 िेरी पसि  700.00  
13 क. मास ुपसि (थोक) 3,500.00  
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 ख. मास ुपसि (खदु्रा) 2,200.0  

14 फिफूि, तरकारी पसि 1,000.00  
15 आइस वक्रम/कुल्फी उद्योग  1,000.00  
16 पाउरोटी उद्योग  1,000.00  
17 िसु पसि 800.00  

 अन्र् पसि   

18 साइनवोिि िेखाइ/आटि ग्र्ािरी 1,000.00  
19 लसिाई कटाई/ववुटक/हस्त्तकिा उद्योग 1,000.00  
20 हेर्र कवटङ्ग 1,500.00  
21 िस्मा पसि 1,500.00  
22 लगफ्ट पसि 1,000.00  
23 पूिा सामाग्री पसि 1,000.00  
24 धागो, टांक, लसिाई सामाग्री पसि  800.00  
25 क. फेन्सी पसि(थोक) ४,000.00  
 ख. फेन्सी पसि(खदु्रा) 2,000.0०  

26 क. कपिा पसि(थोक) ४,000.00  
 ख. कपिा पसि(खदु्रा) 2,000.0०  

27 व्रू्टी पाििर  1,600.00  
28 कस्मेवटक पसि 1,100.00  
29 हेिमेट पसि 1,000.00  
30 ितु्ता पसि 1,000.00  
31 प्िाइउि, लससा पसि 2,500.00  
32 घबुती कपिा पसि पोके व्र्ापारी (मालसक) 2,000.00  
33 घबुती प्िाविक भािा पोके व्र्ापारी (मालसक) 1,500.00  
34 घबुती पसि माछा व्र्ापारी (मालसक) 1,000.00  
35 सनु िाूँदी पसि   
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क) पूूँिी २० िाखभन्दा कम 4,000.00  
ख) पूूँिी २० िाखभन्दा ििी 6,000.00  
36 भािा पसि   
क) पूूँिी २० िाखभन्दा कम 2,000.00  
ख) पूूँिी २० िाखभन्दा ििी 3,000.00  
37 हाििवर्र पसि   
क) पूूँिी २० िाखभन्दा कम सप्िार्सि भएमा 4,000.00 खदु्रा हटाएको 
ख) पूूँिी २० िाखभन्दा ििी सप्िार्सि भएमा 6,000.00 खदु्रा हटाएको 
 ३८ िोण्री पसि 2,000.00  
 खािाघर, होटि सबिन्धी   

3९ होटि िि   
क) १ देम्ख १० कोठासबम 3,000.00  
ख) १० कोठा भन्दा ििी भएमा 10,000.00  
४० रेिुरेन्ट/िार 2,000.00  
4१ क. मददरा पसि (थोक) 6,000.00  
 ख. मददरा पसि (खदु्रा) ३,000.00  

4२ लमष्ठान्न भण्िार 1,000.00  
4३ म्िर्ापसि, खािा, सामान्र् नास्ता घर  500.00  
4४ टेण्ि हाउस/क्र्ाटररङ्क 3,000.00  
4५ पाटी प्र्ािेस दताि 10,000.00  

 ववववध पसिहरु   

4६ म्िम हाउस 2,000.00  
4७ फन पाकि    
क) पूूँिी २० िाखभन्दा कम 10,000.00  
ख) पूूँिी २० िाखभन्दा ििी 15,000.00  
4८ फुटसि  2,000.00  
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4९ नतृ्र् तथा संगीत किा केन्द्र 1,200.00  
५० टाटु सेन्टर 1,500.00  
5१ स्नकुर हाउस 1,500.00  
5२ इट्टाभट्टा 10,000.00  
5३ पेट्रोि पबप 10,000.00  
5४ क्रसर उद्योग 10,000.00  
5५ लगट्टी िािवुा प्रशोधन केन्द्र 10,000.00  
5६ स्टीि र अल्मलुनर्म उद्योग 1,500.00  
5७ पानी उद्योग दताि 6,000.00  
5८ पानी उद्योग सिुीकरण 3,000.00  
5९ ग्रीि उद्योग    
क) पूूँिी १५ िाखभन्दा कम 2,500.00  
ख) पूूँिी १५ िाखभन्दा ििी 4,000.00  
60 किर ल्र्ाि/फोटो स्टुलिर्ो 1,550.00  
6१ साउण्ि लसस्टम 2,000.00  
6२ प्िबवीङ पसि/सेवा 2,100.00  
6३ हू्यमपाइप उद्योग 5,000.00  
6४ ब्िक उद्योग 3,000.00  
6५ कुटानी/वपसानी/पेिानी/मसिा तथा अन्र् मझौिा उद्योग 1,500.00  
6६ मैन िम्त्त उद्योग (साना उद्योग) 600.00  
6७ ग्र्ास सप्िार्सि 2,500.00  
6८ टेरसि/सप्िार्सि 2,200.00  
6९ किर हाउस/पेन्ट पसि 2,000.00  
70 कवािी संकिन केन्द्र 7,000.00  

 िैङ्क/सहकारी/ववम्त्तर् संस्था दताि तथा सूम्िकरण शलु्क    

7१ िैंक तथा ववम्त्तर् संस्था   
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क) नेपाि सरकारको पूणि स्वालमत्वमा रहेको िाहेक आलथिक 
कारोवार गने वाम्णज्र् िैंक "क" र "ख" वगि  १०,000.00  

ख) 
आलथिक कारोवार समेत गने ववम्त्तर् कबपनीको मखु्र् 
कार्ाििर् "ग" वगि तथा िघ ुववत्त समेतको कारोवार गने 
सहकारी संस्था समेत ८,000.00  

ग) ववम्त्तर् कबपनी शाखा कार्ाििर् (घ) वगिका  ५,०00.00  
घ) िघवुवत्त संस्था ४,०00.00  
ङ) वीमा कबपनी, लधतो पत्र कारोिार 7,000.00  
ि) ववदेशी मदु्रा सटही, रेलमट्यान्स 2,000.00  
छ) मलन ट्रान्सफर 2,000.00  
७२ सहकारी संस्था दताि/सूम्िकरण   
क) वित तथा ऋण सहकारी दताि  5,000.00  
ख) वित तथा ऋण सहकारी सूम्िकरण  ३,000.00  
ग) िित तथा ऋण िाहेक अन्र् सहकारी दताि 3,000.00  
घ) िित तथा ऋण िाहेक अन्र् सहकारी सूम्िकरण 1,५00.00  

 म्शिा तफि    
7३ लनिी (संस्थागत) ववद्यािर् दताि   
क) मन्टेश्वरी 5,000.00  
ख) आधारभतु तह 5,300.00  
ग) माध्र्ालमक तह 5,500.00  
घ) क्र्ाबपस 6,000.00  
ङ) थपको किा लसफाररस 1,000.00  
7४ कोम्िङ्ग एवं एिकेुशन सेन्टर 2,200.00  
7५ भार्ा लसकाई केन्द्र 2,200.00  
7६ कबप्र्टुर इन्स्टीच्र्टु 2,200.00  
7७ स्टेशनरी पसि 2,000.00  
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7८ कापी उद्योग 2,000.00  
7९ छापाखाना उद्योग  2,500.00  

 सञ्चार तथा ववधतुीर्  तफि    

80 केिि नेटवकि  7,000.00  
8१ एफ.एम. स्टेशन 2,200.00  
8२ रेलिर्ो, वट.भी, इिेक्ट्रोलनक पसि 3,500.00  
8३ मोिाइि पसि 3,000.00  
8४ रेलिर्ो, वट.भी ममित केन्द्र 700.00  
8५ कबप्र्टुर, वप्रन्टर पसि 2,500.00 

 

8६ ववद्यतु (इिेम्क्ट्रकि) पसि  2,500.00  
 सवारी साधन तफि    

8७ िारपाङ्ग्ग्र ेसवारी सूम्िकृत दस्तरु   
क) िस, ट्रक, िरी, वट्रपर र अन्र् हेवी गािी सिुीकरण 1,500.00  
ख) लमनी िस 1,000.00  
ग) भािाका कार र  म्िप सिुीकरण 1,000.00  
घ)  नीम्ि कार र म्िप समु्िकरण 700.00  
ङ) भािाको टेबपो, अटो ररक्सा दताि 5,000.00  

ि) स्कुटर, मोटरसाइकि तथा अन्र् २ पाङ्ग्ग्र ेसवारी साधन 
(इन्धनिाट िल्ने)  500.00  

छ) ठेिागािी तथा ररक्सा दताि 500.00  
88 मेशीनरी औिारहरु सूम्िकृतका िालग   
क) एक्साभेटर 10,000.00  
ख) भ्र्ाकुिोिर  7,000.00  
ग) रोिर  5,000.00  
घ) ग्रिेर 5,000.00  
ङ) ट्रर्ाक्टर 2,000.00  
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ि) ट्याङ्कर 1,500.00  
छ) िुवानीकताि कबपनी (3/4 पाङ्ग्ग्र)े 1,200.00  

  सवारी साधन शोरुम तथा वकि सप    

8९ मोटर साइकि वकि सप  3,000.00  
9० मोटर/स्पेर्र पाटिस पसि 3,000.00  
9१ ररकम्न्िसन हाउस (2 पाङ्ग्ग्र)े 2,500.00  
9२ साइकि वववक्र पसि 1,500.00  
9३ साइकि ममित पसि 1,000.00  
9४ मोटर साइकि शोरुम 3,000.00  
9५ ट्रर्ाक्टर शोरुम 6,000.00  
9६ ४ पाङ्ग्ग्र ेसवारी साधन शोरुम  6,000.00  
9७ टार्र पसि 1,200.00  
9८ िेथ हाउस 1,200.00  
9९ राइलभङ्ग इन्स्टीच्र्टु 2,200.00  

 संघ संस्था दताि/सूम्िकरण    

100 संघ संस्था दताि (नगरस्तरीर् कार्ि िेत्र) 1,000.00  

101 संघ संस्था सूम्िकृत (नगरस्तरीर् कार्ि िेत्र) 500.00  
102 संघ संस्था दताि (विास्तरीर् कार्ि िेत्र) 500.00  

103 संघ संस्था सूम्िकृत (विास्तरीर् कार्ि िेत्र) 250.00  
104 टोि ववकास संस्था दताि  400.00  

105 

आमा/मवहिा समूह/र्वुा क्िि/िाि क्िि 
(टोिस्तरीर्) 400.00  

106 संघ संस्था सूम्िकृत (रावष्ट्रर्) 2,500.00  

107 संघ संस्था सूम्िकृत (अन्तरावष्ट्रर्) 5,000.00  
108 सामदुावर्क वन सूम्िकृत 1,000.00   

लनमािण व्र्वसार्ी तथा कबपनी दताि/सूम्िकरण   
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10९ 

लनमािण व्र्वसार्ीहरुिाई कार्िववलधिे तोकेको न्रू्नताम 
औिारमा शलु्क निाग्ने, सो भन्दा ििी भएमा 
सूम्िकृत/दताि शलु्क िाग्ने 

  

क) "क" वगि 10,100.00  
ख) "ख" वगि 8,600.00  
ग) "ग" वगि 7,100.00  

1१० "घ" वगि अनमुलत/दताि 10,000.00  
क) "घ" वगि नववकरण 6,600.00  
ख) "घ" वगि सूम्िकरण 6,600.00  
ग) "घ" वगि नववकरण १ िर्िसबम िररवाना सवहत  

6,600 * 2
=13,200.00  

घ) "घ" वगि नववकरण १ िर्ि मालथ िररवाना 
6,600 * कलत वर्ि 

= ?  
ङ) प्रमाणपत्र प्रलतलिपी 1,000.00  
ि) नामसारी 10,000.00  
छ) हकवािा नामसारी 1,500.00  
ि) "घ" वगि नर्ाूँ दताि फारम/नववकरण फारम 100.00  
झ) ठाूँऊ सारी/ठाूँऊसारी दताि 6,600.00  
11१ कन्सल्टेन्ट/कबपनी दताि 4,500.00  
11२ कन्सल्टेन्ट/कबपनी नववकरण 3,500.00  
11३ ररर्ि स्टेट/घर िग्गा कारोिार 3,500.00  
11४ अनलधकृत िस्त ुतथा सामाग्रीहरु राखेमा िररवाना   
क) लनमािण सामाग्री 5,000.00  
ख) अन्र् सामाग्री 1,000.00  

 स्वास््र् तफि    
11५ क. नलसिङ होम, लनिी अस्पताि १5,000.00  



रामपरु नगरपालिकाको आलथिक ऐन, 207९/८०                                             16 

 ख. पोलि म्क्िलनक, ल्र्ाि, िेन्टि 10,000  

11६ क. और्धी पसि (थोक) ८,000.00  
 ख. और्धी पसि/आर्ुिवेद समेत (खदु्रा) ६,000.0  

 
ग. और्धी पसि संगै ल्र्ाि वा एक्सरे आदद भए सेवाको 
थप लिने रकम २,000  

 कृवर् तथा पश ुतफि    

11७ क. पशिुन्र् और्धी ववक्री फमि/पसि दताि 2,500.00  
 ख. कृवर्िन्र् और्धी ववक्री फमि/पसि दताि 2,500.00  

11८ रासार्लनक मि ववके्रता अनमुलत  1000.00  
11९ क. कृवर् िन्र् फमि दताि  500.00  

 ख. पश ुिन्र् फमि दताि 500.00  

 ग. कृवर् तथा पश/ुपंिी एवककृत फमि/पसि दताि ७00.00  

 घ. कृर्क समूह दताि 1000.00  

120 गोिर परीिण 30.00  
12१ गवि परीिण 100.00  
12२ सईु िगाएको   
क) ठूिो पश ु 50.00  
ख) सानो पश ु 30.00  
12३ स्वास््र् परीिण   
क) ठूिो पश ु 100.00  
ख) सानो पश ु 50.00  
12४ लसंङ काटेको   
क) ठूिो पश ु 100.00  
ख) सानो पश ु 50.00  
12५ कास्टे्रशन    
क) िहर 100.00  
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ख) िंगरु 50.00  
ग) िोका 20.00  

१२६ हाईटेक टनेि प्रवेश शलु्क   
क) ववद्याथी 20.00  
ख) सविसाधारण 50.00  
ग) समूह/संस्थागत 500.00  
  पेशागत सूम्िकरण   

127 िेखा परीिक सूम्िकृत दस्तरु  2,000.00  
128 CA(िाटिर एकाउन्टेन्ट) सूम्िकृत दस्तरु 3,000.00  
129 िेखापिी सूम्िकृत दस्तरु 1,000.00  
130 िाक्टर सूम्िकृत दस्तरु  3,000.00  
131 िाक्टर (स्पेसलिि) सूम्िकृत दस्तरु 3,500.00  
132 ववकि सूम्िकृत दस्तरु 2,500.00  
13३ कामदार सिुीकरण शलु्क    
क) दि कामदार 500.00  
ख) अधि दि कामदार  200.00  
ग) अदि कामदार  150.00  
13४ नगरपालिकाको िैठक हि भािा (दैलनक) 1,000.00  
13५ मौिूदा सूिीमा सूिीकृत शलु्क                                 500.00  
13६ सेफ्टी टंकी सफाई (प्रलत टंकर) 2,500.00  
१३७ क. अलमन शलु्क विा नं १, ९ र १० प्रलत वकत्ता 3,000.00  

 ख. अलमन शलु्क विा नं २, ३ र ८ प्रलत वकत्ता २,५00.00  

 ग. अलमन शलु्क विा नं ४, ५, ६ र ७ प्रलत वकत्ता २,०00.00  

2) लसफाररसको प्रकार र दस्तरु दर   
क्र.सं. म्शर्िक दर  

1 सामान्र् प्रकृलतका लसफाररस गने  100.00 
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2 ज्रे्ष्ठ नागररक, अपाङ्ग, दलित, िनिालत भनी लसफाररस  100.00 
 

3 िसोिास प्रमाम्णत  500.00  
4 नागररकता लसफाररस 150.00 

 
5 नाता प्रमाम्णत लसफाररस 200.00 

 
6 अवववावहत प्रमाम्णत 500.00 

 
7 हकवािा/हकदार/अंम्शर्ार प्रमाम्णत 1,000.00 

 
8 आन्तररक िसाईसराई लसफाररस पत्र 1,000.00 

 
9 पेन्सन केश लसफाररस 500.00  
10 अंग्रिेी नाता प्रमाम्णत  700.00 

 
11 िौवकल्िा िैंक प्रर्ोिन (१ वकत्ता )  200.00  
क) थप प्रलत वकत्ता थप  50.00  
१२ िग्गा धनी पिुाि हराएको लसफाररस 500.00  
13 िग्गा धनी पिुाि र नागररकतामा नाम थर फरक परेको 300.00 

 
१४ िग्गा रेखाङ्कन र अन्र् कार्िमा रोहोवर 500.00 

 
15 रम्िषे्ट्रसन प्रर्ोिन घर िाटो एवकन 

 

 
क) िाटो नभएको  300.00 

 
ख) िाटो खिेुको लभत्री िाटो  500.00 

 
ग) सहार्क िाटो िेत्र  800.00 

 
घ) मखु्र् िाटो (मूख्र् िाटो भन्नािे रावष्ट्रर् रािमागि, प्रदेश 

रािमागि, म्िल्िा स्तररर् मो.िाटो र न.पा.िे तोकेको 
िाटोहरु िोड्ने १२ लमटर भन्दा ििीको िाटोहरु 
िमु्झनेछ ।) 

1,200.00 

 
िोलिएको वकत्ताको हकमा प्रलत वकत्ता रु.१०० का दरिे 
थप हदैु िानेछ। छुटै्ट वकत्ताको हकमा लनर्म अनसुार 
हनुेछ । 

 

 
16 स्वदेशी सबपम्त्त मलु्र्ाङ्कन लसफाररस एवं आर्श्रोत 

लनधािरण 

 

 
क) 10 िाखसबम 800.00 

 
ख) २० िाखसबम 1,200.00 

 
ग) २० िाख  भन्दा मालथ/प्रलत हिार 75 पैसा प्रलत हिार 
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17 वैदेम्शक सबपम्त्त मलु्र्ाङ्कन लसफाररस एवं आर्श्रोत 
लनधािरण 

 

 
क) ३ िाखसबम 350.00 

 
ख) १० िाखसबम 550.00  
ग) २० िाखसबम 800.00 

 
घ) २० िाखभन्दा मालथ/प्रलत हिार 75 पैसा प्रलत हिार  
18 घटना दताि वविबि शलु्क 200.00 

 
19 घटना दताि प्रलतलिवप 500.00 

 
20 घर प्रमाम्णत तफि   

 
 

क)  १ तिाको  500.00 
 

ख)  २ तिाको  600.00  
ग)  ३ तिाको  700.00 

 
घ)  ४ तिामालथ 1,200.00  
ङ) कच्िी घरको हकमा मालसकको दरमा 50% 

 

 
21 उद्योग स्थापना लसफाररस 

 

 
क) विा कार्ाििर्िाट लसफाररस 100.00 

 
ख) नगरपालिका कार्ाििर्िाट लसफाररस 1,000.00 

 
ग) ठाउूँसारी 500.00 

 
घ) सििलमन मिुलु्का 500.00 

 
22 अंग्रिेी लसफाररस 500.00  
23 लनवेदन शलु्क 10.00 

 
24 नक्सापास नामसारी (नगर) 1,500.00 

 
25 ववद्यतु लमटर ििान लसफाररस 

 

 
क) व्र्म्िगत 300.00 

 
ख) सामवुहक 500.00 

 
ग) संघ, संस्था, कार्ाििर् 500.00 

 
घ) अस्थार्ी कार्िक्रमका िालग 1,000.00 

 
ङ) अस्थार्ी वसोवास 500.00 

 
26 खानेपानी धारा लसफाररस 
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क) ब्र्म्िगत धारा  300.00 
 

ख) सामूवहक धारा 500.00 
 

ग) संस्थागत धारा  700.00  
27 घरिाटो प्रमाम्णत प्रलत वकत्ता 500.00 

 
  िोलिएको वकत्ताको हकमा प्रलत वकत्ता रु.१०० का दरिे 

थप हदैु िानेछ । छुटै्ट वकत्ताको हकमा लनर्म अनसुार 
हनुेछ । 

 

 
28 नाम, थर फरक लसफाररस 400.00 

 
29 घर िग्गा नामसारी लसफाररस 600.00 

 
30 अंशवन्िा लसफाररस 400.00  
31 िैदेम्शक काम प्रर्ोिन लसफाररस (भारत िाहेक) 600.00 

 
32 िैदेम्शक काम प्रर्ोिन लसफाररस भारत 300.00 

 
33 िकस पत्र 1,500.00 

 
34 consuler प्रमाम्णत प्रलत पषृ्ठ 200.00 

 
35 शे्रस्ता कार्म लसफाररस 500.00 

 
36 अपूतािी 1,500.00 

 
37 सििलमन दस्तूर 500.00 

 
38 प्राववलधक प्रलतवेदन 700.00 

 
39 दलित/िनिाती वा अन्र् प्रमाम्णत/लसफाररस 300.00 

 
40 खर्र, साि, सीसौ कटानी लसफाररस (20 वटा रुख भन्दा 

मालथ भए थप प्रलत रुख 100/-) 

1,000.00 

 
41 ििीवटुी तथा अलिसो लनकासी प्रलत के.िी. 25 पै 

 
42 रुख छाटकाट झािी सफाई 

 

 
 क) घरार्सी प्रर्ोिन 

 

 
१ दाउरा 300.00 

 
2 काठ 500.00 

 
   ख) लिवक्र प्रर्ोिन 

 

 
१ दाउरा 500.00 
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2 काठ 1,000.00 
 

43 न्र्ावर्क सलमलतमा लनवेदन दस्तरु 500.00 
 

44 संघ संस्था/पसि/व्र्वसार् खारेिी (दताि गदाि िाग्ने 
शलु्कको 50% रकम) 

 

 
45 संघ संस्था/पसि/व्र्वसार् नामसारी 1,100.00 

 
46 घटना दताि संशोधन 500.00 

 
47 घरार्सी िेनदेन तमसकु प्रमाम्णत  500.00 

 
48 नक्शा दरखास्त फारम (वकताव) 1000.00 

 
49 र्ोिना वकताव 350.00 

 
50 कृवर् तथा पश ुिन्र् फमि दताि लसफाररस दस्तरु 100.00 

 
५१ घर नक्सा प्रमाणपत्र दस्तरु १०००.०० 

 
५२ घर नक्सा नामसारी दस्तरु ७५०.00 

 
 

पनुश्चाः 

क) मालथ उल्िेख हनु छुट भएको ववर्र्मा कार्िपालिकािे तोके िमोम्िम हनुेछ। 

ख) नगरपालिकािाई लतनुिपने कर, सेवा शलु्क आदद भिुान समर्मा नगरेमा नगरपालिकािे ददने सेवा 
सवुवधा, लसफाररस उपिब्ध नगराउन सक्नेछ। 

ग) व्र्वसार् दताि एंव सूम्िकरण आ.व समाप्त भएको लमलतिे ३ (लतन) मवहना - असोि लभत्र नववकारण 
गनुिपनेछ।सो भन्दा िैत्र मवहना सबम गनुि परेमा 5% िररवाना र असार मसान्त सबम नववकारण 
गनुि परेमा 10% िररवाना िाग्नेछ। ववगतको नववकरण गदाि सोही आ.व को दरमा हनुेछ। 

 

ग) घर नक्सापास दस्तरुाः- 
१. Plinth Area १0०० वगि वफट वा सो भन्दा कम भएमा 

 भलूमगत तिा:- रु. ५/०० प्रलत िगि फुट 

 भइु तिा:- रु. ६/०० प्रलत िगिफुट र सो भन्दा मालथका तिाहरुको प्रत्रे्क तिामा प्रलत 
िगिफुट रु.१/०० का दरिे िवृि हुूँदै िानेछ। 

२. Plinth Area १००० वगि वफट भन्दा ििी भएमा 
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 भलूमगत तिा:- रु. ७/०० प्रलत िगिफुट 

 भइु तिा:- रु. ८/०० प्रलत िगिफुट र सो भन्दा मालथका तिाहरुको प्रत्रे्क तिामा प्रलत 
िगिफुट रु.१/०० का दरिे िवृद्ध हुंदै िानेछ। 

परुानो छुटपटुका घरहरुको अलभिेखीकरण दताि दस्तरुाः 
3. Plinth Area १००० वगि वफट भन्दा कम भएमा 

 भलूमगत तिा:- रु. 7/०० प्रलत िगि फुट 

 भइु तिा:- रु. 8/०० प्रलत िगिफुट र सो भन्दा मालथका तिाहरुको प्रत्रे्क तिामा प्रलत 
िगिफुट रु.१/०० का दरिे िवृि हुूँदै िानेछ । 
 

4. Plinth Area १००० वगि वफट भन्दा ििी भएमा 
 भलूमगत तिा:- रु. 9/०० प्रलत िगिफुट 

 भइु तिा:- रु. 10/०० प्रलत िगिफुट र सो भन्दा मालथका तिाहरुको प्रत्रे्क तिामा प्रलत 
िगिफुट रु.१/०० का दरिे िवृद्ध हुूँदै िानेछ । 

 
5. घ वगि का घर तथा अस्थार्ी घर टहराहरुको रु ३ प्रलतवगि वफट 

६. परुानो घर स्थिगत लनरीिण शलु्क :- रु १४75/- 
७. नर्ाूँ घर स्थिगत लनरीिण शलु्क :- रु 1९75/- 
 

 
 
 
 
 

अनसुिुी ४ 

मनोरन्िन, ववज्ञापन, िलििटुी, कवािी र िीविन्त ुकर 
 

क्र.स म्शर्िक दर कैवफर्त 
१ िान्स िार/रोदीघर दताि 10,000.00   
२ िान्स िार/रोदीघर नववकरण 8,000.00   
३ नाटक तथा मनोरञ्जन प्रदिशन 500.00 प्रलत ददन   
४ हाि, सीङ, प्वाख छािा लनकासी प्रलत के.िी. 25 पैसा   
५ नगर िेत्रलभत्र राम्खने होिीङ्ग 

वोिि/व्र्ानर 
प्रलत स्कवार्र वफट  
50.00   
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अनसुिुी   ५ 

१. घर वहाि कर  
क) वहाि रकमको १०% हनुेछ । 
 

 
 
2. पर्िटक शलु्क 

क्र.सं.            म्शर्िक  रकम (रु) अवलध 

१ साकि  वाहेकका अन्र् देशका ववदेशी 
पर्िटक 

             500.00  १ मवहना सबम 

           1,000.00  १ मवहना भन्दा ििी 
२ साकि  मिुकुका पर्िटक ( भारत वाहेक)              200.00  १ मवहना सबम 

             500.00  १ मवहना भन्दा ििी 
 


