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 ;j}nf gu/kflnsf 

:yfgLo /fhkq 

v08M=s==                  ;+VofM==!=             ldltM @)&$÷!@÷@@ 

 

efu–! 

;j}nf gu/kflnsf 

 

 

;a}nf gu/kflnsfsf] cfly{s P]g, @)&$  

सबैला नगरपाललकाको अथथ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायाथन्वयन गनथ बनेको P]g  

प्रस्तावनााः संघघयताको मलू ममम र भाबना अनरुुप जनताको व्यापक सहभाघगतामा ;a}nf नगरपाघलकाको आघथमक 

सामाघजक घिकास प्रघकया घतब्र, समाबेसी, पारदर्शी बनाई सामाघजक न्याय सघुनघचचत गने उद्दशे्यले आघथमक िर्म 

२०७४/७५ को अथम सम्बन्धी प्रचतािलाई कायामन्ियन गनमको घनघमत्त चथानीय कर तथा र्शलु्क संकलन गने, छुट घदन े

तथा आय संकलनको प्रर्शासघनक व्यिचथा गनम िाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संघिधानको धारा २२८ को उपधारा (२) 

बमोघजम ;a}nf gu/;efn] यो ऐन बनाएको छ ।  

!= संलिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “आघथमक ऐन, २०७४” रहकेो छ । 

 (२) यो ऐन २०७४ साल श्रािण १ गतेदघेख नै ;a}nf नगरपाघलका क्षेत्रमा लाग ूहुनेछ । 

@= सम्पलत कराः नगरपाघलकाका क्षेत्रघभत्र आघथमक िर्म २०७५।७६ दघेख एघककृत सम्पघत्त कर लगाइने र असलू उपर  

गररनेछ । त्यसका लाघग अध्यन गरर आबचयक व्यबचथा यस आ. ब. म ैघमलाइनेछ । 
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#= भूलम कर (मालपोत)M बक्यौता रकम असुल गने प्रयोजनको लाघग नगरपाघलका के्षत्रघभत्र अनसुघूच (१) बमोघजम 

भघूम कर (मालपोत) लगाइने र असलू उपर गररनेछ ।  

$= घर वहाल कराः  नगरपाघलका के्षत्रघभत्र कुनै व्यघि िा संचथाले भिन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, 

जग्गा िा पोखरी परैू िाआघंर्शक तिरले िहालमा घलए घदएकोमा अनसुघूच (२) बमोघजम घर जग्गा िहाल कर 

लगाइने र असलू गररनेछ । िहाल सम्झौतामा अको व्यिचथा भएकोमा िाहके िहाल कर घतने दघयत्ि घर/जग्गा 

धघनको हुने छ | 

%= व्यवसाय कराः नगरपाघलका क्षेत्रघभत्र व्यापार, व्यिसाय िा सेिामा पूूँजीगत लगानी र आघथमक कारोिारका 

आधारमा अनसुघूच (३) बमोघजम व्यिसाय कर लगाइने र असलू उपर गररनेछ । 

^= जलडबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कराः नगरपाघलका के्षत्रघभत्र कुनै व्यघि िा संचथाले ऊन, खोटो, जघडबटुी, 

िनकस, किाडी माल र प्रचघलत काननूले घनर्धे गररएको जीिजन्त ुिाहकेका अन्य मतृ िा माररएका जीिजन्तकुो 

हाड, घसङ, प्िाूँख, छाला जचता बचतकुो व्यिसाघयक कारोिार गरेिापत अनसुघूच (४) बमोघजमको कर लगाइने र 

असलू उपर गररनेछ । 

&= सवारी साधन कराः नगरपाघलका के्षत्रघभत्र दताम भएका सिारी साधनमा अनसुघूच (५) बमोघजम सिारी साधन कर 

लगाइने र असुल उपर गररनेछ ।  

तर, प्रदरे्श काननु चिीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यिचथा भएको अिचथामा सोघह बमोघजम हुनेछ । 

*= लवज्ञापन कराः नगरपाघलका के्षत्रघभत्र हुने घिज्ञापनमा अनसुूघच (६) बमोघजम घिज्ञापन कर लगाइने र असलू उपर 

गररनेछ । 

तर, प्रदरे्श काननु चिीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यिचथा भएको अिचथामा सोघह बमोघजम हुनेछ । 

(= मनोरन्जन कराः नगरपाघलका के्षत्रघभत्र हुने मनोरन्जन व्यिसाय सेिामा अनसुघूच (७) बमोघजम व्यिसाय कर 

लगाइने र असुल उपर गररनेछ ।  

तर, प्रदरे्श काननु चिीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यिचथा भएको अिचथामा सोघह बमोघजम हुनेछ । 

!)= बहाल लबटौरी शुल्काः नगरपाघलका के्षत्रघभत्र आफुले घनमामण, रेखदखे िा संचालन गरेका अनसुघूच (८) मा 

उल्लेख भए अनसुार हाट बजार िा पसलमा सोही अनसुघूचमा भएको व्यचथा अनसुार बहाल घबटौरी र्शलु्क लगाइने 

र असलू उपर गररनेछ । 

!!= पालकथ ङ शुल्काः नगरपाघलका के्षत्रघभत्र कुनै सिारी साधनलाई पाघकम ङ सघुिधा उपलब्ध गराए िापत अनसुघूच (९) 

बमोघजम पाघकम ङ र्शलु्क लगाइने र असलू उपर गररनेछ। 

!@= ब्यबसाय दताथ शुल्काः  नगरपाघलकाले आफ्नो क्षेत्रघभत्र रहकेा व्यापार व्यिसायको अघभलेख दरुुचत गरी 

नगरपाघलका बाट प्रदान गररने सेिाको ब्यबचथापन गनम तथा नगर योजना तजुममा तथा कायमन्ियन गनम नगर छेत्र घभत्र 

संचाघलत सबै पसल, ब्यबसाय, सेिाहरु नगरपाघलकामा अघनबायम रुपमा दताम गनुम पने व्यबचथा चाल ु आ ब दघेख 

नै लाग ुगने छ । व्यिसाय दताम  िापत अनसुघूच (१०) बमोघजमको र्शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

!#= सेवा शुल्क, दस्तुराः नगरपाघलकाले घनमामण, संचालन िा व्यिचथापन गरेका अनसूघूच (११) मा उघल्लघखत 

चथानीय पिूामधार र उपलब्ध गराइएको सेिामा सेिाग्राहीबाट सोही अनसुघूचमा व्यिचथा भए अनसुार र्शलु्क लगाइने 

र असलू उपर गररनेछ । 



3 
 

!$= पयथटन शुल्काः नगरपाघलकाले आफ्नो के्षत्रघभत्र प्रिरे्श गने पयमटकहरुिाट अनसुचूी (१२) मा उघल्लघखत दरमा  

पयमटन र्शलु्क लगाईने र असलु उपर गररनेछ । 

तर, प्रदरे्श काननु चिीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यिचथा भएको अिचथामा सोघह बमोघजम हुनेछ । 

!%= जग्गा प्ललटङ्ग : नगरपाघलकाले अको बेबचथा नभएसम्मका लाघग ब्यपाररक प्रयोजनका लाघग गररने जग्गा 

प्लघटङ्ग पणूम  रुपमा रोक लगाएको छ । साथै नगरपाघलकाको प्रघिया परुा गरर प्लघटङ्गको तथा घडेरी खाने तथा 

पनुे अनमुघत प्रदान गने र्शलु्क अनसुचूी (१३) बमोघजम हुनेछ . 

!^= नक्सा पास सम्बन्धमा: नगरपाघलका क्षेत्र घभत्र योजनाबद्ध बघचत घिकास गनम र नगरपाघलका बाट प्रदान गररने 

सेिालाई जनार्शाभागीतामलुक पारदर्शी र प्रभािकारी बनाउनका लाघग हालसम्म बघनसकेका घर टहरा छाप्रा 

लगाएत सबै प्रकारका आिार्शीय, अध्योघगक, ब्यबसाइक संरचनाहरुले मौजदुा संरचनाको नक्सा तयार गरर यसै 

आ ब घभत्र नगरपाघलकामा नक्सा दताम गराउन ुपने छ सो का लाघग  अनसुचूी (१४) िमोघजम दचतरु लगाईने तथा 

असलु उपर गररनेछ | साथै नक्सा पास सम्बघन्ध चथानीय एन यसै आ ब मा तयार गरर आगामी बर्म दघेख लाग ुगररने 

छ | 

!&= सरसफाई शुल्क: नगरपाघलका के्षत्र घभत्र सरसफाई सेिा घदए िापतको सरसफाई र्शलु्क अनसुचूी (१५) िमोघजम 

लगाईने तथा असलु उपर गररने छ | 

!*=भाडा दस्तुर: नगरपाघलकाले घदने अन्य सेिाहरुको भाडा दर अनसुचूी (१६) िमोघजम लगाईने तथा असुल उपर 

गररने छ | 

!(= दण्ड जररवाना: नगरपाघलकाले चिीकृत गरेको काननुको उल्लङ्घन गने व्यघि िा संचथालाई  अनसुचूी (१७) 

बमोघजम दण्ड िा जररिाना गररने छ | 

@)=राजश्व अलभवलृि सम्बन्धी योजना : नगरपाघलकाले आन्तररक आय अघभिघृद्धको लाघग राजश्व अघभिघृद्ध 

सम्बन्धी योजना कयामन्ियन गदाम अनसुचूी (१८) िमोघजमका घियाकलाप संचालन गररने  छ . 

@!= सङ्कललत रकमको राजश्व बाडफाड : नेपालको संघबधान, सघीय काननु तथा प्रदरे्शको काननु बमोघजम तथा 

केन्रीय सरकारको घनदरे्शन बमोघजम सङ्कघलत रकमको बाडफाड गनुम पने भएमा सोघह बमोघजम गररने छ . 

@@= करछुटाः यस ऐन बमोघजम कर घतने दाघयत्ि भएका व्यघि िा संचथाहरुलाई सामान्यतया कुनै पघन घकघसमको कर 

छुट घदईने छैन । सहज सेिा प्रदान गरी घनयम सम्मत छुट घलन चाहने सेिाग्राही हरुलाई अनसुचूी (१९) िमोघजम कर 

छुट प्रदान गररने छ | यस अघतररि कर छुट घदन ुपदाम नगर कायमपाघलकाको बैठकबाट घनणमय गरी कर छुट घदन ुपन ेर 

नगरसभाबाट एकमषु्ट अनमुोदन तथा समथमन गराउन ुपनेछ . 

@#= कर तथा शुल्क संकलन सम्बलन्ध कायथ लवलधाः यो ऐनमा भएको व्यिचथा अनसुार कर तथा र्शलु्क संकलन 

सम्बनध्ी कायमघिघध नगरकायमपाघलकाले तोके अनसुार हुनेछ । 
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सबैला नगरपाललका  

मालपोत तथा भुलम कर  

अनुसूची १ 

लस.नं. लववरण  दर रेट  

# lj3f eGbf sd If]qkmnsf nflu 

! ;a}nf gu/kflnsf If]qleqsf] cJjn hUuf nfO{ 

बाकी रहकेो मालपोत प्रघत घबघा ¿ ().)) 

@ ;a}nf gu/kflnsf If]qleqsf] bf]od hUuf nfO{ 

बाकी रहकेो मालपोत प्रघत घबघा ¿ &).)) 

# ;a}nf gu/kflnsf If]qleqsf] ;Ld hUuf nfO{ 

बाकी रहकेो मालपोत प्रघत घबघा ¿ %).)) 

$ ;a}nf gu/kflnsf If]qleqsf] rfx/ hUuf nfO{ 

बाकी रहकेो मालपोत प्रघत घबघा ¿ #).)) 

# lj3f eGbf a9L If]qkmnsf nflu 

! gu/kflnsf If]qleqsf] cJjn hUuf nfO{ बाकी 

रहकेो मालपोत प्रघत घबघा 
¿ !&).)) 

@ ;a}nf gu/kflnsf If]qleqsf] bf]od hUuf nfO{ 

बाकी रहकेो मालपोत प्रघत घबघा ¿ !%).)) 

# ;a}nf gu/kflnsf If]qleqsf] ;Ld hUuf nfO{ 

बाकी रहकेो मालपोत प्रघत घबघा ¿ !#).)) 

$ ;a}nf gu/kflnsf If]qleqsf] rfx/ hUuf nfO{ 

बाकी रहकेो मालपोत प्रघत घबघा 
¿ !@).)) 

   

 

सबैला नगरपाललका  

 घर वहाल कर  

  अनुसूची २ 

घस.नं. घििरण  दर रेट  

१ 

घर बहाल कर : नेपाल सरकारबाट िहाल कर असलुीको लाघग थप घनदरे्शन नआए 

सम्म सम्झौता रकमको  २.००% 
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सबैला नगरपाघलका  

व्यिसाय कर 

अनसुचूी ३ 

लस.नं. लववरण वालषथक दर रेट 

क  खुद्रा पसल    

१ चरुोट रक्सी समेतका खरुा पसलहरुमा िाघर्मक १२००।०० 

२ घडलर चरुोट, रक्सी, घचनी आघद १८००।०० 

३ किाडी पसल १०००।०० 

४ पान पसल ४००।०० 

५ चरुोट रक्सी समेतका थोक पसलहरुमा िाघर्मक २५००।०० 

६ ज्िेलरी पसल ३५००।०० 

७ घभघडयो क्यासेट पसल (रेकडमर तथा प्लेयर) २००।०० 

८ घनमामण सामाग्री घबिेता ५०००।०० 

९ कम्प्यटुर, घबद्यतुीय सामान, क्यामरा टेघलघभन  मममत, कापेट पसल आघदमा १०००।०० 

१० रघडयो, मोिाईल  मममत तथा घबघि १०००।०० 

११ पेट्रोघलयम पदाथम थोक (पेट्रोलपम्प) १००००।०० 

१२ पेट्रोघलयम पदाथम खरुा १०,०००।०० 

१३ दघैनक खाद्य सामाग्री खरुा पसल  कठघरा ५००।०० पक्कीघर १०००।०० ५००।०० 

१०००।०० 

१४ कपडा तथा रेघडमेट १५००।०० 

१५ सघुत कपडा थोक घबिेता १५००।०० 

१६ दघैनक खाद्य सामाग्री थोक घबिेता ५०००।०० 

१७ चनकुर खले २५००।०० 

१८ पलु हाउस २०००।०० 

१९ एग्रोभट पसल खरुा ६००।०० 

२० और्धी पसल खरुा १०००।०० 

२१ और्धी थोक घबिता २०००।०० 

२२ फुल / घिरुिा घबिेता  ६००।०० 

२३ घससा प्लाईउड घबिेता १०००।०० 

२४ भाूँडाकुडा घबिेता १५००।०० 

२५ घचटल, काठ फघनमचर तथा फघनमघर्शङ  घबिेता २५००।०० 

२६ खेलौना, उपहार, घगफ्ट घबिेता ५००।०० 

२७ सिारी साधन घबिेता ५०००।०० 

२८ केबलु नेटिघकम ङ (ग्राहकहरु सम्मको आधारमा ) २५०००।०० 

२९ ट्राभल एजने्सी १२००।०० 

३० घजम सेन्टर १०००।०० 

३१ हिेी ईक्िेप्मेन्ट िकम र्शप िस, ट्रक समेत १५००|०० 

३२ ड्राई घक्लनसम ५००|०० 
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लस.नं. लववरण वालषथक दर रेट 

३३ ग्यास घसघलण्डर घडलर तथा घडपो २५००|०० 

३४ अटो मेकाघनक्स तथा ईघन्जघनयररङ बस ट््रयाक्टरहरु १०००|०० 

३५ लेथ सेक्र्शन िकम र्शप १०००|०० 

३६ टायर ररसोघलङ १०००|०० 

३७ घसमेन्ट ब्लक, ररङ र टायल उद्योग १०००|०० 

३८ इट्टा, बालुिा, रोडा घबिी केन्र २५००|०० 

ख लवशेषज्ञ परामशथ तथा अन्य व्यावसायीक पेशामा   

१ चिीकृत घचघकत्सक १०००।०० 

२ कघिराज ५००।०० 

३ ईघन्जघनयर /काउघन्सलमा दताम भएको  ईघन्जघनयरलाई पटके दचतरु १५००।०० 

४ काननु व्यिसायी १०००।०० 

५ लेखापररक्षक ५००।०० 

६ दन्त घचघकत्सक १०००।०० 

७ अनसुन्धानकताम तथा परामर्शमदाता १०००।०० 

८ ओभरघसयर १०००।०० 

९ बीमा एजेन्ट ३०००।०० 

१० सभमयर ५००।०० 

११ अनबुादक ५००।०० 

१२ पर्श ुघचघकत्सक १०००।०० 

१३ र्शेयर दलाल २०००।०० 

१४ सहजकताम १०००।०० 

१५ घनमामण व्यिसाय   

१६ न.पा. क्षते्रघभत्र ठेगाना भएका तथा अन्य ठेकेदारहरुमा ५०००।०० 

ग उत्पादनमुलक उद्योग   

१ होघजयारी उद्योग १०००।०० 

२ इट्टा भट्ट २५०००।०० 

३ अन्य उत्पादनमलुक उद्योग २०००।०० 

घ उजाथमुलक उद्योग   

१ गोबरग्याूँस उद्योग २०००।०० 

२ सोलार २०००।०० 

३ अन्य उद्योगमा २०००।०० 

ङ कृलष तथा अन्य उद्योग लचउरा उद्द्योग 
 

१ स घमल कटानी घचरानी समते  ५०००।००  

२ फघनमचर उद्योग ३५००।०० 

३ कुटानी, घपसानी, पेलानी,  घमल एउटा मेघर्शन २५००।०० 

३.१ प्रघत थप एक मघेर्शनमा ५००।०० 
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लस.नं. लववरण वालषथक दर रेट 

४ धन गहुको गद्धी  २००००।०० 

५ सरकारका खघनज उद्योग (रोडा ढुूँगा समते) ४०००।०० 

६ टेघलफोन, फ्याक्स, ईमेल, ईन्टनेट आघद ६००।०० 

७ एस.टी.घड आई.एस.घट.घड ३००।०० 

८ फोटोकपी ६००।०० 

९ कुररयर सेिा ४००।०० 

१० बैण्ड बाजा ५००।०० 

११ लाउडघचपकर saund घसचटम २५००।०० 

१२ अन्य ५००।०० 

च आलथथक कारोबार गने ससं्था ५०००।०० 

१ सहकारी संचथा बैंघकङ कारोबार गने ८०००/०० 

२ घबत्तीय सहकारी / फाईनान्स/लघघुित्त बैंक २ करोड भन्दा बढी चिुा पजुी भएकालाई  ५०००।०० 

३ घबत्तीय सहकारी / फाईनान्स/लघघुित्त बैंक २ करोड भन्दा कमचिुा पजुी भएकालाई  २५००।०० 

४ र्शाखा कायामलय, अन्य चथानमा कायामलय रही कारोबर गने घिघत्तय संचथाहरु ३०००।०० 

छ स्वास््य सेवा   

१ गैर सरकारी अचपताल ६०००।०० 

२ नघसमङ होम ७०००।०० 

३ घक्लघनक तथा ल्याब १२००।०० 

ज लशिा सेवा   

१ नीघज क्षेत्रका चकुल, मा.घब. ६०००।०० 

२ घनघज क्षेत्रका क्याम्पस ५०००।०० 

३ घनघज घबद्यालय आधारभतु तह  ५००।०० 

४ ताघलम तथा अनसुन्धान केन्र ५००।०० 

५ टाईघपङ कम्प्यटुर तथा भार्ा प्रघर्शक्षण १२००।०० 

झ गैर सरकारी ससं्था    

१ क) राष्ट्ट्र चतरीय ५००।०० 

२ ख) घजल्ला चतरीय ३००।०० 

३ ग) नगर चतरीय २००।०० 

४  मममत सम्भार सेिा   

ञ अन्य सेवा   

१ मोटर मोटरसाइकल िकम र्शप २०००।०० 

२ रघडयो, घट.भी., घडी, पे्रसर कुकर, घहटर, टेघलफोन सेट, घबद्यतु सामाग्री  मममत ६००।०० 

३ ब्यटुी पालमर र ड्राई घक्लनसम ३००।०० 

४ मास ुघबिेता १५००।०० 

५ फे्रर्श हाउस  ५००/०० 

६ साइनबोडम बनाउन ेआटम पसल ३००।०० 



8 
 

लस.नं. लववरण वालषथक दर रेट 

७ घसलाई   

७.१ साधारण (दईु घसट सम्म) ८००।०० 

७.२ टेलररङ (दईु घसटभन्दा बढी) १०००।०० 

७.३ कपडा समेत राखी (चार सीट भन्दा बढी) १५००।०० 

८ केर्श सङ्ृगार (सैलनु)   

८.१ दईु सीट सम्म ६००।०० 

८.२ पाूँच घसट सम्म ९००।०० 

८.३ पाूँच सीट भन्दा माघथ ११००।०० 

९ अन्य व्यिसाय   

९.१ अन्य व्यिसायको हकमा व्यिसायको प्रकृघत हरेी रु ३०० दघेख ३००० सम्म घलन े. ३००।००-

३०००।०० 

ट सेवा उद्योग   

१ छापाखाना ६००।०० 

२ फोटोग्राफी ९००।०० 

३ अन्य ५००।०० 

४ घनमामण उद्योग ग िगम  १५०००.०० घ िगम १००००.०० १५०००।०० 

१००००।०० 

ठ पयथटन उद्योग   

१ "ग" िगम होटल तथा ररसोटम लाघग १०००।०० 

२ रेषु्टरेन्ट १२००।०० 

३ फाचटफुड भान्छाघर १२००।०० 

४ लज मात्र भएकोमा ५००।०० 

५ भोजनालय १२००।०० 

६ घमठाई पसल १०००।०० 

७ घचया चमेना पसल ६००।०० 

८ पाटी प्यालेर्श, पाटी भेन,ु पाटी बैङ्क्िेट २०००|०० 

९ रेषु्टरेन्ट सघहतको ताघलम केन्र ३०००|०० 
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सबैला नगरपाललका  

जलडबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर  

अनुसूची ४ 

लस.नं. लववरण  दर रेट  

१ व्यिसायको प्रकृघत हरेी (प्रघतट्रीप) ५,०००/- दघेख २०,०००/- 

नोट: िचतु िघगमकरण र करको दर रेटको अन्य व्यिचथा नगर कायमपाघलकाले तोके िमोघजम हुन ेछ | 

सबैला नगरपाललका  

 सवारी कर (वालषथक) 

अनुसूची ५ 

घस.नं. घििरण दररेट 

क बस ट्रक, लरी १०००।०० 

ख भाडाका कार, जीपहरुमा १०००।०० 

ग भाडाका टेम्पोहरुमा ५००।०० 

घ भाडाका घमघनबस, घमघन ट्रकहरुमा १०००।०० 

ङ घनघज कार, टेम्पो, जीपहरुमा ५००।०० 

च मोटरसाईकल, चकुटर आघदमा १००।०० 

छ ठेलागाडा, ररक्सा, बैल गाडा आघदमा २५।०० 

ज घनघज घमघन बस, घमघन ट्रकहरुमा ३००।०० 

झ घबबाह रथ १५००।०० 

ञ न.पा. क्षते्रघभत्रका ठेलागाडा, ररक्सा, बैल गाडा को दताम गरी नम्बर घदए बापत ५०।०० 

सबैला नगरपाललका  

लवज्ञापन कर  

अनुसूची ६ 

लस.नं. लववरण 
दररेट 

(प्रलत वगथ लफट) 

क होघडंग बोडम ,पोल बोडम ,डी.घप.यस.बोडम, ग्लो साईन बोडम (२ बगम घफट सम्म ) २५।०० 

ख होघडंग बोडम ,पोल बोडम ,डी.घप.यस.बोडम, ग्लो साईन बोडम (२ बगम घफट भन्दा माघथ  ) ५०।०० 

ग घभत्ते लेखन २ बगम घफट सम्म  २५।०० 

घ फ़्लेक्स घप्रन्ट ब्यानर /कपडा ब्यानर ६ बगम घफट सम्म  २०।०० 

ङ जनुसकैु चथानमा व्यिसाय राखी न.पा.क्षेत्र घभत्र ब्यानर, कपडा िा अन्य अचथायी समान 

प्रयोग गरर घबज्ञापन गरेको हकमा २ घम. भन्दा बढी को लाघग प्रघतगोटा  
५००।०० 
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सबैला नगरपाललका  

मनोरंजन कर  

अनुसचूी ७ 

लस.नं. लववरण  पटके दररेट  

क नगरपाघलका क्षेत्रघभत्र चिदरे्शी चलघचत्र छायाूँकन गरेको प्रघत घदन १०००।०० 

ग नगरपाघलका  क्षते्रघभत्र घबदरे्शी चलघचत्र छायाूँकन गरेको प्रघत घदन २५००।०० 

चललचत्र छायांकनका लालग प्रवेश शुल्क लनम्न दरमा उठाउनु पने छ   

क सिारीसाधन  घभत्र रहकेा िा पैदल घहड्ने प्रघतव्यघि पटके  १०।०० 

ख सिारीसाधन  घभत्र रहकेा िा पैदल घहड्ने घबद्याथी  प्रघतव्यघि पटके  ५।०० 

ग घबदरे्शी व्यघि प्रघतव्यघि १००।०० 

घ साकम  राष्ट्ट्र प्रघतव्यघि ५०।०० 

ङ घबद्याथी घनर्शलु्क 

चललचत्र छायांकनका लालग नगर प्रवेश गनेसगं सरसफाई शुल्क   

क २५ जनासम्मका लाघग  १००।०० 

ख २६ दघेख ५० जनासम्म २००।०० 

ग ५१ दघेख १०० जनासम्म ३५०।०० 

घ १०१ दघेख १५० जनासम्म ४००|०० 

ङ १५१ दघेख माघथ ५००|०० 

मनोरंजन शुल्क 

१ घसनेमा घर 
 

१.१ १०० घसट सम्म छमता ६,०००|०० 

१,२ १०० घसट भन्दा बढी छामता १०,०००|०० 

२ सकम स प्रघत घदन १००।०० 

नोट: 

माघथको घििरणमा नसमघेटएको क्षते्रमा मनोरंजन कर संकलन गनुम पदाम नगर प्रमखुले तोके बमोघजम संकलन गरी,आगामी नगर 

सभामा यसको दर रेट  अनमुोदनको लाघग पेर्श गनुम पने छ | 
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सबैला नगरपाघलका  

व्यिसाय दताम र्शलु्क 

अनसुचूी ८ 

एक पटक 

लस.नं. लववरण  दर रेट रू 

क  खुद्रा पसल    

१ चरुोट रक्सी समेतका खरुा पसल ८००।०० 

२ घडलर चरुोट, रक्सी, घचनी आघदको पसल १५००।०० 

३ किाडी पसल १०००।०० 

४ पान पसल ८००।०० 

५ चरुोट रक्सी समेतका थोक पसल १५००।०० 

६ ज्िेलरी पसल २०००।०० 

७ घभघडयो क्यासेट पसल (रेकडमर तथा प्लेयर) ८००।०० 

८ घनमामण सामाग्री घबिेता  ३०००।०० 

९ कम्प्यटुर, घबद्यतुीय सामान, क्यामरा टेघलघभन  मममत, कापेट पसल आघदमा ३०००।०० 

१० रघडयो, मोिाईल  मममत तथा घबघि १०००।०० 

११ पेट्रोघलयम पदाथम थोक (पेट्रोलपम्प) १००००।०० 

१२ पेट्रोघलयम पदाथम खरुा ५०००।०० 

१३ दघैनक खाद्य सामाग्री खरुा पसल  कठघरा ५००।०० पक्कीघर १०००।०० ५००।०० 

१०००।०० 

१४ कपडा तथा रेघडमेट १२००।०० 

१५ सघुत कपडा थोक घबिेता १२००।०० 

१६ दघैनक खाद्य सामाग्री थोक घबिेता ३०००।०० 

१७ चनकुर खले १५००।०० 

१८ पलु हाउस १५००।०० 

१९ एग्रोभेट पसल खरुा ५००।०० 

२० और्धी पसल खरुा ८००।०० 

२१ और्धी थोक घबिता १०००।०० 

२२ फुल / घिरुिा घबिेता  ५००।०० 

२३ खोटो व्यिसायी ५००।०० 

२४ घससा प्लाईउड घबिेता १०००।०० 

२५ भाूँडाकुडा घबिेता १०००।०० 

२६ घचटल, काठ फघनमचर तथा फघनमघर्शङ  घबिेता १५००।०० 

२७ खेलौना, उपहार, घगफ्ट घबिेता ६००।०० 

२८ सिारी साधन घबिेता ३०००।०० 

२९ केबलु नेटिघकम ङ  ३०००।०० 

३० ट्राभल एजने्सी १०००।०० 
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लस.नं. लववरण  दर रेट रू 

३१ घजम सेन्टर ८००।०० 

३२ हिेी ईक्िेप्मेन्ट िकम र्शप िस, ट्रक समेत १५००|०० 

३३ ड्राई घक्लनसम ५००|०० 

३४ ग्यास घसघलण्डर घडलर तथा घडपो १५००|०० 

३५ अटो मेकाघनक्स तथा ईघन्जघनयररङ बस ट््रयाक्टरहरु १५००|०० 

३६ लेथ सेक्र्शन िकम र्शप ८००|०० 

३७ टायर ररसोघलङ ८००|०० 

३८ घसमेन्ट ब्लक, ररङ र टायल उद्योग १०००|०० 

३९ इट्टा, बालुिा, रोडा घबिी केन्र १५००|०० 

४० पानी प्रर्शोधन केन्र  ३०००|०० 

ख लवशेषज्ञ परामशथ तथा अन्य व्यावसायीक पेशामा   

१ चिाच्य  घक्लघनक  ८००।०० 

२ कघिराज घक्लघनक ५००।०० 

३ ईघन्जघनयर /काउघन्सलमा दताम भएको  ईघन्जघनयर सेिा १०००।०० 

४ काननु व्यिसायी फमम ५००।०० 

५ लेखापररण फमम ५००।०० 

६ दन्त घक्लघनक १०००।०० 

७ अनसुन्धानकताम तथा परामर्शमदाता ८००।०० 

८ ओभरघसयर सेिा ८००।०० 

९ बीमा एजेन्सी १५००।०० 

१० सभेयर सेिा फमम ५००।०० 

११ अनबुादक सेिा फमम ५००।०० 

१२ पर्श ुघचघकत्सालय  ८००।०० 

१३ र्शेयर दलाल सेिा १५००।०० 

१४ सहजकताम फमम ८००।०० 

१५ घनमामण व्यिसाय ३०००।००  

१६ न.पा. क्षते्रघभत्र ठेगाना भएका तथा अन्य घनमामण कम्पघन ५०००।०० 

ग उत्पादनमुलक उद्योग   

१ होघजयारी उद्योग १०००।०० 

२ इट्टा भट्टा ५०००।०० 

३ अन्य उत्पादनमलुक उद्योग १०००।०० 

घ उजाथमुलक उद्योग   

१ गोबरग्याूँस उद्योग १०००।०० 

२ सोलार १२००।०० 

३ अन्य उद्योगमा १५००।०० 

ङ कृलष तथा अन्य उद्योग लचउरा उद्द्योग ३०००।००  
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लस.नं. लववरण  दर रेट रू 

१ फघनमचर उद्योग १५००।०० 

२ कुटानी, घपसानी, पेलानी,  घमल ३०००।०० 

३ धन गहु गद्दी  ५०००।०० 

४ सरकारका खघनज उद्योग (रोडा ढुूँगा समते) ३०००।०० 

५ अन्य खलु्ला उद्योग तथा कलकारखाना (रु. ५० लाखभन्दा माघथ)      ५०००।०० 

६ सञ्चार सेिा  ३०००।००  

७ टेघलफोन, फ्याक्स, ईमेल, ईन्टनेट आघद ६००।०० 

८ एस.टी.घड आई.एस.घट.घड ६००।०० 

९ फोटोकपी ८००।०० 

१० कुररयर सेिा ६००।०० 

११ सघमल ४०००।०० 

१० अन्य ६००।०० 

च लबतीय सेवा 
 

१ घबत्तीय सेिा मघन ट्रान्सफर २०००।००  

२ सहकारी संचथा  २०००/०० 

३ र्शाखा कायामलय, अन्य चथानमा कायामलय रही कारोबर गने घिघत्तय संचथाहरु १५००।०० 

छ स्वास््य सेवा   

१ गैर सरकारी अचपताल १०००।०० 

२ नघसमङ होम १०००।०० 

३ घक्लघनक तथा ल्याब १०००।०० 

ज लशिा सेवा   

१ नीघज क्षेत्रका चकुल, मा.घब. ५०००।०० 

२ घनघज क्षेत्रका क्याम्पस ५०००।०० 

३ घनघज घबध्यालय आधारभतु तह  ६००।०० 

४ ताघलम तथा अनसुन्धान केन्र ६००।०० 

५ टाईघपङ कम्प्यटुर तथा भार्ा प्रघर्शक्षण १०००।०० 

झ गैर सरकारी ससं्था    

१ अन्तरालरिय गै.स.स ं ५०००।०० 

२ रालरिय गैर सरकारी ससं्था   

 क) राष्ट्ट्र चतरीय १०००।०० 

 ख) घजल्ला चतरीय ८००।०० 

 ग) नगर चतरीय ६००।०० 

३  मममत सम्भार सेिा १०००।००  

ञ अन्य सेवा   

१ मोटर मोटरसाइकल िकम र्शप १०००।०० 

२ रघडयो, घट.भी., घडी, पे्रसर कुकर, घहटर, टेघलफोन सेट, घबद्यतु सामाग्री  मममत ८००।०० 
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लस.नं. लववरण  दर रेट रू 

३ ब्यटुी पालमर र ड्राई घक्लनसम ६००।०० 

४ मास ुघबिेता १०००।०० 

५ फे्रर्श हाउस  १०००/०० 

६ साइनबोडम बनाउन ेआटम पसल ६००।०० 

७ घसलाई पसल ६००।००  

८ कपडा समेत राखी टेलर पसल १५००।०० 

९ केर्श सङ्ृगार (सैलनु) ६००।००  

१० अन्य व्यिसाय १५००।००  

ठ सेवा उद्योग   

१ छापाखाना १०००।०० 

२ बैण्ड बाजा ६००।००  

३ फोटोग्राफी १०००।०० 

४ Saund घसचटम ६००।००  

५ अन्य ६००।०० 

६ घनमामण उद्योग ग िगम  १५०००.०० घ िगम १००००.०० ५०००।०० 

४०००।०० 

ड पयथटन उद्योग   

१ "क" िगम होटल तथा ररसोटम  १००००।०० 

२ "ख" िगम होटल तथा ररसोटम ८०००।०० 

३ "ग" िगम होटल तथा ररसोटम  ५०००।०० 

४ रेषु्टरेन्ट १५००।०० 

५ फाचटफुड भान्छाघर १२००।०० 

६ लज मात्र भएकोमा १०००।०० 

७ भोजनालय ८००।०० 

८ घमठाई पसल १०००।०० 

९ घचया चमेना पसल ६००।०० 

१० पाटी प्यालेर्श, पाटी भेन,ु पाटी बैङ्क्िेट २०००|०० 

११ रेषु्टरेन्ट सघहतको ताघलम केन्र ३०००|०० 

ढ लवधतु, टेललफोन    

१   घबजलुी पसल १२००।०० 

 

gf]6 M  ;a}nf gu/kflnsf leqsf ;a} k|sf/sf Joj;fo btf{sf nflu @)&% ;fn h]i7 d;fGt 

leq Joj;fo btf{ u/]df tf]lsPsf] btf{ z'Nssf] #) k|ltztn] x'g] /sd 5'6 lbO{ btf{ ug]{. 

@)&% c;f9 ! ut]b]lv ciff9 d;fGtleq btf{ ug]{nfO{ 5'6 glbO{ tf]lsPsf] btf{ z'Ns  lnO{ 

btf{ ug]{ . cfufdL cf=j= df btf{ ug{ cfPdf cfufdL ;efaf6 hl/jfgf tf]sL ;f] ;d]t 

c;'n ul/dfq btf{ ug]{ Joj:yf ldnfpg] . 
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सबैला नगरपाललका  

वहाल लवटौरी शुल्क  

अनुसूची ९ 

लस.नं. लववरण दररेट प्रलत लदन  

१ प्रत्येक टहरा खाट  ३५।०० 

२ सडक छेउमा तरकारी राखी बेच्ने  २५।०० 

३ ठेलागाडी तरकारी, बदाम, फलफुल राखी बेच्न े २०।०० 

४ रोड छेउमा रेघडमेट कपडा बेच्न राख्नेलाई  ३०।०० 

पर्शपुञ्छी प्रिेर्श र्शलु्क  

१ राूँगा-भैसी खर्शीबोका, सुूँगरु प्रघतगोटा ५०।०० 

२ हाूँस, कुखरुा प्रघत टोकरी १०।०० 

३ माछा प्रघत टोकरी १५।०० 

सिारी प्रबेस र्शलु्क पटके  

१ ट्याक्टर २५।०० 

२ कार, जीप, भ्यान, बस ३०।०० 

३ ट्रीपर, ट्रक, चकाभटेर, ब्यक हो लोडर,  १००।०० 

नोट ; सरकारी तथा तोघकएका सिारीसाधन मा छुट हुन ेछ  

सबैला नगरपाललका  

पालकथ ङ्ग शुल्क   

अनुसूची १० 

लस.नं. लववरण दररेट पटके 

क हघेलकप्टर ल्याण्ड गरेको   ५०००।०० 

ख बस, ट्रक, लहरी   ५०/०० 

ग घमघनबस आघद ४०।०० 

घ कार, जीप, ट््रयाक्टर आघद  ३०।०० 

ङ मोटरसाईकल, चकुटर, ट्याम्पो, ठेलागाढा, ररक्सा आघदमा पटके १०।०० 

च घबिाह रथ ५०।०० 

नोट: सरकारी कामका र्शलु्क नघलने भनी तोघकएका संघ सचथा हरुका हकमा उल्लेघखत र्शलु्क घलईन ेछैन /   
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सबैला नगरपाललका  

सेवा शुल्क, दस्तुर  

अनुसूची ११ 

लस.नं. लववरण दररेट 

१ घनिेदन दचतुर १०।०० 

क लसफाररस दस्तुर    

१ घकत्ताकाट घसफाररस प्रघत कट्ठा ( ग्राघमण क्षेत्र ) ५००।०० 

२ घकत्ताकाट घसफाररस प्रघत कट्ठा (र्शहरी क्षते्र  ) १०००।०० 

३ उजरुी-सबै प्रकारको २००।०० 

ख  घरजग्गा नामसारी लसफाररस प्रघत कट्ठा रु. २००।०० 

१ जोत नामसारी  प्रघत घकत्ता रू १०००।०० 

२ घरजग्गा दताम  प्रघत घकत्ता रू ५००।०० 

३ घिताम जग्गा दताम  प्रघत घकत्ता रु. ५००।०० 

४ जोत छोटपत्र र लगत कट्टा   प्रघत घकत्ता रु. १०००।०० 

५ गठुी जग्गा राज गठुीमा र रैतान न ं पररणत दताम नामसारी  प्रघत घकत्ता रु. १०००।०० 

६ चििासी जग्गाको हक प्रमाघणत घर भए प्रघतघर थप २००।०० 

७ चििासी जग्गाको हक प्रमाघणत घर भए प्रघतघर थप २००।०० 

८ छुट जग्गादताम घसफारीस प्रघतघकत्ता प्रघतघकत्ता रु. २०००।०० 

९ व्यिसाय नामसारी  ५००|०० 

ग अन्य लसफाररस २००।०० 

१ उद्योग दताम  ५००।०० 

२ घडलरघसप  १०००।०० 

३ नाम, थऱ संर्शोधन  २५०।०० 

४ धारा, घबजलुी जडान  ५००।०० 

५ धारा, घबजलुी नामसारी  २००।०० 

६ तीनपचुते फोटो टाूँस  ३००।०० 

७ अन्य कायामलयबाट आउन ेसजमघमन २५०।०० 

८ अपतुाली घसफाररस प्रघतरोपनी ५००।०० 

९ असहाय अपाङ्गको  घसफारीस घनर्शलु्क  

घ चार लकल्ला प्रमालणत  

१ पररक्रमा सडक सगं जोलडएका जग्गाहरु 

१ ५ कठ्ठा सम्म  ६००।०० 

१ ५-१० कठ्ठा सम्म  ७००।०० 

३ १० कठ्ठा -१ घबघा सम्म   १०००।०० 

४ १ घबघा माघथ प्रघत घबघा थप  ६००।०० 

ङ अन्य ग्राभेल  सडकले छोएका जग्गाहरु 

१ ५ कठ्ठा सम्म  ४००।०० 
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२ ५-१० कठ्ठा सम्म  ५००।०० 

३ १० कठ्ठा -१ घबघा सम्म  ७००।०० 

४ १ घबघा माघथ प्रघत घबघा थप   ५००।०० 

च गोरेटो बाटो 

१ ५ कठ्ठा सम्म   २००।०० 

२ ५-१० कठ्ठा सम्म  ३००।०० 

३ १० कठ्ठा -१ घबघा सम्म   ५००।०० 

४ १ घबघा माघथ प्रघत घबघा थप  ३००।०० 

छ  बाटोले नछोएका जग्गाहरु 

१ ५ कठ्ठा सम्म  १५०।०० 

२ ५-१० कठ्ठा सम्म  २५०।०० 

३ १० कठ्ठा -१ घबघा सम्म   ३५०।०० 

४ १ घबघा माघथ प्रघत घबघा थप  २००।०० 

ज घरबाटो प्रमालणत दस्तुर (घर बाटो लसफाररस) ५००।००  

अंश प्रयोजनका लालग उलल्ललखतमा लाग्ने दस्तुरको पचास प्रलतशत  मात्र ललने 

झ वालषथक आम्दानी प्रमालणत दस्तुर आम्दानीको ०.२ प्रघतर्शत  

ञ. फमथ लवक्री   

१ घनिेदन फारम १०/०० 

२ नाता प्रमाघणत घनिेदन फारम ३०।०० 

३ नागररकता घसफाररस  ४०।०० 

४ नक्र्शापास फारम १०००।०० 

५ प्रमाणपत्र २००।०० 

६ अंघगकृत नागररकता घसफाररस २०००।०० 

७ रकम कलम उठाए बापत र्शलु्क प्रघत हजार ०.२५% 

८ घर बहाल कर २.००% 

९ न.पा.क्षेत्र घभत्रका सािमजघनक चथल, ऐलानी जग्गा िा बाटोको छेउमा अचथायी 

व्यिसाय गनम घदएबापत घनमामण घबटौरी कर  
२०।०० 

` शौचालय प्रयोग शुल्क   

 न.पा.का स्वालमत्वमा रहेका शौचालयहरु प्रयोग गरेबापत   

१ घदर्शा १०।०० 

२ घपसाब ५।०० 

३ चनान २०।०० 

४ गाडी सरसफाई प्रघत गाडी १५०|०० 

५ सम्पघत्त मलू्याङ्कन दचतुर  नेपालीमा ०.०५प्रघतर्शत  

ट न.पा.बाट हुने कुनै पघन घसफारीसको न्यनूतम र्शलु्क रु २०० भन्दा जघतसकैु कम भए 

पघन रु २०० मा नघटाई घसफाररस दचतुर घलने . 
२००/०० 

ठ सेवा शुल्क    
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ढल घनकास जडान र्शेिा र्शलु्क   

१ नयाूँ घर हकमा प्रघतघर रु ३०००।०० 

२ परुानो घरको हकमा प्रघतघर रु २५००।०० 

ढ बैदेलशक प्रयोजनका लालग अङ्गे्रजीमा लसफाररस पत्रहरु   

१ नाता प्रमाघणत ४ जना सम्म रु. ५००, ४ 

जना भन्दा माघथ प्रघत व्यघि 

रु. १०० का दरले थप 

२ जन्म प्रमाघणत ३००।०० 

३ कर चिुा प्रमाघणत ३००।०० 

४ घििाघहता र अघििाघहता प्रमाघणत ३००।०० 

५ आयस्रोत प्रमाघणत आयको ०.५ प्रघतर्शत  

६ दबैु एकै भएको प्रमाघणत ३००।०० 

७ सम्पघत्त मलू्याङ्कन घसफाररस सम्पघतको ०.१५ प्रघतर्शत  

८ प्रघतघलपी दचतरु प्रघत A4 साईज पपेर १०।०० 

१० नगरपाघलकाको अघमनको सेिा घलन चाहमेा सेिा र्शलु्क बापत ५००।०० 

११ सािमजघनक घनमामण सामाग्री थपुारेमा प्रघतघदन १०।०० 

ण ममथत सम्भार सेवा शुल्क 
 

१ धारा, ढल घसंचाई आघदका लाघग कालोपत्रे सडक कटान दचतरु  प्रघत िगमघमटर ५०००।०० 

२ धारा, ढल, घसंचाई आघदका लाघग  सडक कटान दचतुर  प्रघत िगमघमटर २०००।०० 

३ धारा, ढल आघदका लाघग कच्ची  सडक कटान दचतरु  प्रघत िगमघमटर ५००।०० 

४ अन्य कायमका लाघग  १०००।०० 

५ मेलघमलाप दचतरु -घमलापत्र मल्याङ्कन रकमको आधारमा कुल मलु्यको ०.०१ 

प्रघतर्शत दईु िा सो भन्दा बघढ जघत पक्ष हुन्छन सबै पक्षबाट दामासाघह ले घलन े

मलु्यको ०.०१ प्रघतर्शत 

घलन े

६ जन्म, मतृ्य,ु घििाह, बसाईसराई, सम्बन्ध घबच्छेद (समय घभत्र दताम नगरेमा) १००।०० 

७ समयघभत्र दताम गरेमा (प्रमाणपत्र दचतुर) ५०।०० 

त जन्म, मृत्य,ु लववाह, बसाईसराई, सम्बन्ध लबच्छेद प्रलतललपी ५०।०० 

लबलम्ब शुल्क   

१ नगरपाघलका क्षेत्रघभत्रको जग्गा घकनबेच पश्चात सक्कल प्रमाणपजूाम सघहत ३५ 

घदनघभत्र न.पामा एकीकृत सम्पघत्त करमा  दताम गनलेाई घन:र्शलु्क दताम गने  
  

२ नगरपाघलका क्षेत्रघभत्रको जग्गा घकनबेच पश्चात सक्कल प्रमाणपजूाम सघहत ३५ 

घदनदघेख ६ मघहना घभत्र दताम गनलेाई 
५०।०० 

३ नगरपाघलका क्षेत्रघभत्रको जग्गा घकनबेच पश्चात सक्कल प्रमाणपजूाम सघहत ६ मघहना 

दघेख १ िर्म घभत्र दताम गनलेाई 
७५।०० 

४ नगरपाघलका क्षेत्रघभत्रको जग्गा घकनबेच पश्चात सक्कल प्रमाणपजूाम १ िर्म पघछ दताम 

गनेलाई प्रत्येक िर्म रु. ७५ मा 
२० % थप 

थ प्रलतललपी रु. १००।०० 

१ जन्म दताम, मतृ्य ुदताम प्रघतघलपी ५०।०० 
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२ सजमघमन मचुलु्का सेिा र्शलु्क रु. २००।०० 

३ संघ सचथा, कायामलयबाट आएको जन्म दताम, मतृ्य ुदताम, घििाहदताम तथा नागररकता 

घसफारीर्श 
रु. १००।०० 

४ घर  कायम घसफाररस  ५००/- 

५ छात्रिघृत्त घसफाररस  २००/- 

६ घिपन्न घिध्याथी छात्रिघृत्त घसफाररस  घनसलु्क 

७ अपांग घसफाररस  घनर्शलु्क 

८ चथायी बसोिास घसफाररस  ५००/- 

९ आघथमक आिचथा बघलयो िा सम्पन्नता प्रमाघणत  २०००/- 

१० आघथमक आिचथा कमजोर िा घबपन्नता प्रमाघणत  २००/- 

११ धारा जडान घसफाररस  ५००/- 

१२ जीघित रहकेो घसफाररस  २००/- 

१३ व्यिसाय बन्द घसफाररस  ५००/- 

१४ व्यिसाय संचालन नभएको घसफाररस  ५००/- 

१५ कोटम घफ घमनाहा घसफाररस  ५००/- 

१६ नािालक पररचय पत्र घसफाररस  २००/- 

१७ चौपाया सम्बघन्ध घसफाररस  १०००/- 

१८ उधोग ठाउूँसारी घसफाररस  १०००/- 

१९ घबद्यालय ठाउूँसारी घसफाररस  १०००/- 

२० घिध्यालय संचालन चिीकृत कक्षा िघृद्ध घसफाररस  १०,०००/- 

२१ व्यघिगत घििरण घसफाररस  २००/- 

२२ सम्रक्षक घसफाररस (व्यघिगत) २००/- 

२३ सम्रक्षक घसफाररस (संचथागत) ५००/- 

२४ कोठा खोल्न ेकायम/रोहिरमा बचन ेकायम  ५००/- 

२५ घनर्शलु्क िा स:र्शलु्क चिाच्य उपचार घसफाररस  २००/- 

२६ घर पाताल प्रमाघणत  २००/- 

२७ कागज/मन्जरुीनामा प्रमाघणत  २००/- 

२८ हकिाला िा हकदार प्रमाघणत  ५००/- 

२९ अघििाघहत प्रमाघणत  ५००/- 

३० जग्गा रेखाङ्कनको कायम १०००/- 

३१ जग्गा धनीपजुाम हराएको घसफाररस  २००/- 

३२ पजुाममा घरकायम गने घसफाररस  २००/- 

३३ बैदघेर्शक प्रयोजनका लाघग कागजात प्रमाघणत  ५००/- 

नोट: 

१. कुन ैपघन घसफाररसहरु घददा घर िहालमा घदएको भए िा कुनै पघन व्यिसाय गरेको भए िहाल करको सम्झौता सघहत िहाल कर 

चिुा गरी व्यिसाय दताम गरेर मात्र घसफाररस प्रदान गररने छ | 



20 
 

 

सबैला नगरपाललका  

पयथटन शुल्क    

अनुसूची १२ 

लस.नं. लववरण  दररेट (रु.) 

२ 
पयमटक चतरीय होटेल तथा रेषु्टराको घिलमा थप गरी घलने पयमटन सेिा र्शलु्क  

१.००% 

 

सबैला नगरपाललका 

कर छुट  

अनुसूची १३ 

लस.नं. लववरण  लाग्ने शुल्क तथा दस्तुरमा  

१ हररत मापदण्ड परुा भएका भिनहरुका लाघग घर बहाल करमा छुट  २० प्रघतर्शत 

२ 
२५ जना भन्दा बढीलाई रोजगारी घदने उद्योग व्यिसायीहरुलाई ५ बर्म 

व्यिसाय करमा छुट को व्यिचथा गररने छ | 
५० प्रघतर्शत 

३ 
साघबक घरधनीहरुले सम्पणूम कर चिुा गरर नक्सा तयार गरर नक्सा पास  गनम 

२०७५ जेष्ट मघहना घभत्र आए मा  नक्सा पास दचतुरमा  छुट |  
६० प्रघतर्शत 

४ 
न.पा का घबचताररत िडाहरुमा नक्सा अघभलेखीकरण गदाम गैह नाफामलुक 

तथा सामदुाघयक संचथाहरुको भिनलाई छुट  
७० प्रघतर्शत 

५ असाह्य अपांगहरुलाई  घनर्शलु्क 

६ 
२०७५ जेष्ट मसान्त सम्म साघबक दघेख चले को पसल ब्यबसाय दताम गराए 

मा दताम सलु्कमा छुट घदईनछे | 
२० प्रघतर्शत 

७ २०७५ को असर १५ गतेसम्ममा व्यिसाय कर बझुाउने व्यिसायीलाई छुट १०.००% 

८ िाघर्मक सिारी कर घतने सिारी साधनलाई पाघकिं ङ्ग र्शलु्कमा  छुट  २५ प्रघतर्शत 

९ 

ग्राघमण क्षेत्रमा बसोबास गन ेमसुहर, डोम लगाएत का दघलत तथा 

घपछ्दबगमका  जग्गा हरुमा घरबाटो घसफाररस गदाम लाग्ने घसफाररस   दचतुरमा  

छुट  

७५ प्रघतर्शत 

नोट कर दचतुर ,र्शलु्क तथा जररिाना छुट िा घमनाहा गदाम नगर कायमपाघलकाको बैठक बसी दचतरु छुट घदन सघकन ेछ  

 

 

सबैला नगरपाललका  

नक्सा दताथ दस्तुर  

अनुसूची १५ 

लस.नं. लववरण  दररेट  

नक्सा दताथ दस्तुर   
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लस.नं. लववरण  दररेट  

१ सघुखमचनुा जोडाई प्रघतघर १५००।०० 

२ माटो जोडाई  भबन घर प्रघतघर १५००।०० 

३ घसमेन्ट जोडाइ पघक्क भिन तथा घर प्रघतघर २०००।०० 

४ अचथायी टहरा प्रघत टहरा  साधारण ८००।०० 

५ अचथायी टहरा उद्योग होटल आघद प्रघत   ३०००।०० 

६ साघबकको फुसको घर नक्सा सघहत गनम नक्सा दताम दचतुर प्रघत घर  ५००।०० 

सालबक सरंचनामा तल्ला थप वा सरंचना हेरफेर नक्सा सघहत  नक्र्शापास गनम दचतुर 

१ माटो जोडाईको पक्की घरमा नक्सा बगमघफट. ३।०० 

२ घसमेन्ट जोडाईको पक्की घरमा प्रघत बगमघफट. ६।०० 

३ होटल व्यिसाय र सघपङ कम्प्लेक्सको लाघग प्रघत बगमघफट. १०।०० 

४ साघबकको फुसको घर प्रघत घर  १०००।०० 

५ माटो इट्टाको घर प्रघत घर  ३०००।०० 

६ घसमेन्ट इट्टाको घर प्रघत घर  ५०००।०० 

७ घपलर घसचटमको घर प्रघत घर  ७०००।०० 

नक्सा नामसारी दस्तुर प्रलत सरंचना 

१ पाररिाररक ५०००।०० 

२ व्यिसाघयक ८०००।०० 

३ अन्य  ४०००।०० 

४ सबैला बजार, भठीहन बजार  ररघनुाथपरु बजारको  १०० घमटर दायाूँ बायाूँको क्षेत्रका हकमा  ७०००।०० 

५ अन्य र्शहरी क्षेत्रहरुमा  ४०००।०० 

६ घर नक्र्शा दताम नामसारी  उजरुी दचतुर ६००।०० 

 

gf]6 M  ;a}nf gu/kflnsfdf ;fljsb]lv eP/x]sf ejg ;+/rgfsf] gS;f clen]lvs/0f ug{ @)&% 

;fn h]i7 d;fGt leq gS;f ;lxt lgj]bg u/]df tf]lsPsf] clen]lvs/0f z'Nssf] $) 

k|ltztn] x'g] /sd 5'6 lbO{ gS;f clen]lvs/0f ug]{ . @)&% c;f9 ! ut]b]lv ciff9 

d;fGtleq clen]lvs/0f ug]{nfO{ 5'6 glbO{ tf]lsPsf] z'Ns  lnO{ clen]lvs/0f ug]{ . 

cfufdL cf=j= df clen]lvs/0f ug{ cfPdf cfufdL ;efaf6 hl/jfgf tf]sL ;f] ;d]t c;'n 

ul/dfq clen]lvs/0f ug]{ Joj:yf ldnfpg] . 
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सबैला नगरपाललका 

सरसफाई सेवा शुल्क   

अनुसूची १६ 

लस.नं लववरण  मालसक दर रेट (रु.) 

s k;n afxfn afx]s sf]7f ef8fdf k|of]u ePsf] 3/    

! k;n afx]s sf]7f ef8fdf k|of]u ePsf] klSs 3/   १५०/०० 

@ klSs 3/ dfl;s  १००/०० 

# k;n afx]s sf]7f ef8fdf k|of]u ePsf] sRrL 3/  ८०/०० 

$ sRrL 3/  ५०/०० 

v xf]6n÷l/;f]6{   

! s ju{sf] nflu  ५०००/०० 

@ v ju{sf] nflu  ३०००/०० 

# u ju{sf] nflu  २०००/०० 

u /]i6'/]06÷u]i6xfp;÷vfhf 3/sf nflu  

 ! /]i6'/]06÷vfhf 3/sf nflu  ३००/०० 

@ lrofk;n÷hnkfg u[xsf nflu  १००/०० 

3 kf6L{ Kofn];÷kf6L{ e]Go"÷a]GSo"6÷tflnd s]Gb|    

! kf6L{ Kofn];÷kf6L{ e]Go"÷a]GSo"6sf nflu  ७००/०० 

@ tflnd s]Gb  ७००/०० 

# dgf]/~hg kfs{÷lkslgs :k6  १०००/०० 

ङ t/sf/L tyf kmnkm'n k;n    

! yf]s tyf kmnkm'nsf nflu २००/०० 

@ v'b|f las|]tfsf nflu  १००/०० 

r c:ktfn tyf gl;{Ë xf]d    

! lghL c:ktfnsf] nflu  ५०००/०० 

@ gl;{Ë xf]dsf nflu  ५०००/०० 

5  ;/sf/L÷ u}/ ;/sf/L sfof{no÷ lzIf0f ;+:yfx?    

! ;/sf/L sfof{nox?   ५००/०० 

@ lzIf0f ;+:yf÷u}/ ;/sf/L sfof{nox?  ३००/०० 

h k;n÷sjf8L÷Uof/]h÷pBf]u    

! ;j} k|sf/sf] k;n  १००/०० 

@ sjf8L k;n  ५००/०० 

# Uof/]h  १०००/०० 

$ ;fgf 3/]n' pBf]usf nflu  २००/०० 

% kf}N6L kmd{ nflu  १०००/०० 

^ kf}N6L Xofr/L kmd{  २०००/०० 

   em cgsn ;le{;  k|lt !)) ld6/  

! 
k|lt !)) ld6/ b"/Lsf] -kmf]xf]/ d}nfsf] p7fpg] :yfg b]lv kmf]xf]/ 

Joj:yfkg ug]{ 7fpF ;Dd_  
%).— 

नोट: 

 != dfl;s ;/;kmfO{ z'Ns e'QmfgL gug]{ ;]jfu|fxLnfO{ ;]jf lbg gu/kflnsf afWo x'g] 5g\ .  
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सबैला नगरपाललका  

भाडा दस्तुर   

अनुसूची १७ 

घस.नं. घििरण दररेट 

भाडा दस्तुर   

१ ब्याक-हू लोडर भाडा प्रघतघण्टा  १२००।०० 

२ ब्याक-हू लोडरलाई घग्रज प्रघतघदन १०००।०० 

३ ब्याक-हू लोडरलाई तेल प्रघतघण्टा १० घलटर 

४ पानी ढुिानीका लाघग दमकल  भाडा प्रघतघण्टा  १२००।०० 

५ घनमामण कायमका लाघग दमकल भाडा प्रघतघदन १००००।०० 

६ दमकल लाई तेल प्रघतघण्टा १० घलटर 

७ घटपर  भाडा प्रघतघण्टा  ८००।०० 

८ घटपर  भाडा प्रघतघदन १५००।०० 

९ घटपरलाई तेल  खचम अनसुार 

 

सबैला नगरपाललका  

दण्ड जररवाना  

अनुसूची १८ 

घस.नं. घििरण  दररेट  

१ 

नक्सा पास नगरी घड. पी.सी. गरेमा िा तला थप गरेमा नगरप्रमखुको घनणमय अनसुार रु. ३०००० 

सम्म  जररिाना लाग्न ेछ । अचथायी टहरा तथा कच्ची घरघनमामण गरेमा नगरप्रमखुको घनणमय 

अनसुार रु. ५००० सम्म जररिाना लाग्ने छ । 

  

२ अनमुघत नघलई जग्गा प्लाघटग गरर रू ५०००० जररिाना लाग्ने छ | 

३ न.पा.मा घतनुमपने कर चालु आ.ि.मा नबझुाएमा मालपोत  बाहकेमा िाघर्मक १०.००% 

 
तोकेको स्थान बाहेक अन्यत्र सडक पेटी वा अन्य स्थलमा सवारी साधन पालकथ ङ गरेमा  

क पघहलो पटक ५००।०० 

ख दोस्रो पटक १०००।०० 

ग तेस्रो पटक २०००।०० 

घ चौथो पटक ५०००।०० 

ङ पाूँचौ पटकमा सिारी साधन घनयन्त्रणमा घलई सरुक्षा घनकायमा घजम्मा लगाईने तथा घबगो १००००।०० 

 
व्यवसाय मूलक सामान सडक पेटीमा राखेमा   

क पघहलो पटक ५००।०० 

ख दोस्रो पटक १०००।०० 

ग तेस्रो पटक २०००।०० 

घ चौथो पटक    ५०००।०० 

ङ पाूँचौ पटकमा सामान जफत गररने तथा घबगो १००००।०० 

 
होलडङ बोडथ, फ्लेक्स बोडथ, साईनबोटथ सडक पेटीमा राखेमा   
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क पघहलो पटक ५००।०० 

ख दोस्रो पटक १०००।०० 

ग तेस्रो पटक २०००।०० 

घ चौथो पटक ५०००।०० 

ङ पाूँचौ पटकमा सामान जफत गररने र घबगो १००००।०० 

 
लनमाथण सामाग्री हटाएकोमा   

क पघहलो पटक ५००।०० 

ख दोस्रो पटक १०००।०० 

ग तेस्रो पटक ५०००।०० 

घ चौथो पटकमा नपा बाट प्रदान गररने सेिा सघुिधा रोक्का गररने सघहत घबगो १००००।०० 

 
सावथजलनक सम्पलि िलत गरे वा गने प्रयास गरेमा   

क पघहलो पटक ५०००।०० 

ख दोस्रो पटक १००००।०० 

ग तेस्रो पटक १५०००।०० 

घ चौथो पटकमा नपा बाट प्रदान गररने सेिा सघुिधा रोक्का गररने सघहत घबगो २५०००।०० 

 

सडक सीमा र सावथजलनक जग्गा अलतक्रमण गरी घर/टहरा/पखाथल/घेराबार र अन्य 

सरंचना लनमाथण गरेमा 
  

क पघहलो पटक ५००।०० 

ख दोस्रो पटक ५०००।०० 

ग तेस्रो पटक १००००।०० 

घ चौथो पटक १५०००।०० 

ङ पाूँचौ पटकमा न.पा. बाट प्रदान गररने सेिा सघुिधाबाट रोक्का गररन ेसाथै घबगो २५०००।०० 

 
शोचालयको ढल खुला छोडे, फोहोर बाटो वा सावथजलनक स्थानमा खुल्ला छोडेमा   

क पघहलो पटक ५००।०० 

ख दोस्रो पटक ३०००।०० 

ग तेस्रो पटक ८०००।०० 

घ चौधो पटक १३०००।०० 

ङ पाूँचौ पटकमा न.पा. बाट प्रदान गररने सेिा सघुिधाबाट रोक्का गररन ेसाथै घबगो १८०००।०० 

१२  गाइ, गोरु भैसी बाख्रा, पाठा पाठी, सुुँगुर आलद सडक बाटोमा बाढे वा छोडेमा   

क पघहलो पटक ५००।०० 

ख दोस्रो पटक ३०००।०० 

ग तेस्रो पटक ८०००।०० 

घ चौधो पटक १३०००।०० 

ङ पाूँचौ पटकमा न.पा. बाट प्रदान गररने सेिा सघुिधाबाट रोक्का गररन ेसाथै घबगो १८०००।०० 

नोट:  

१. प्रचललत कानुनमा तोकेको दण्ड जररवाना सोही अनुसार हुनेछ | 
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सबैला नगरपाललका  

राजश्व अलभवृलि सम्बन्धी योजना तथा कायथक्रम  

अनुसूची १९ 

लस.नं. योजना/कायथक्रम 
अनुमालनत  

लागत  

रजश्व सकंलन हुने  

लनलित िेत्रहरु  

वालषथक 

आय 

सकंलन 

अनुमालनत  

कैलफयत  

१ 

नगर घभत्रका पसल, व्यसाय, उदद््योग, 

सेिा आघद सबैलाई नगरपाघलकामा 

दताम गरी करको दायरामा ल्याउन े 

२ लाख   १५ लाख 
 

२ ब्यबसाय कर 
  

१५ लाख  
 

३ अघथघथघग्रह घनमामण  ५० लाख सेिा र्शलु्क  ३ लाख 
 

४ 
नगरपाघलकाको ब्याकहोलोड़र, ट्रीपर, 

दमकल भाडा  
भाडा ३ लाख 

 

५ मनोरन्जन पाकम  घनमामण  ५० लाख  प्रिेर्श र्शलु्क ३ लाख 
 

६ 
एघककृत मास ुबजार तथा बदर्शाला 

घनमामण  
५० लाख सेिा र्शलु्क १० लाख 

 

७ सािमजघनक र्शौचालय घनमामण  १५ लाख 
प्रिेर्श र्शलु्क ,तथा पसल किल 

घनमामण  
२ लाख 

 

८ बहुउदरे्शीय सामदुाघयक भिन घनमामण १ करोड  
सटर पसल 

,ताघलम,सेघमनार,घबिाह,ब्रतबन्द  
५ लाख 

 

९ पयमटन सेिा र्शलु्क    
 

१ लाख 

(रकमको 

१% को 

दरले ) 

 

१० घर्शक्षा सेिा र्शलु्क    
घबद्याथी भनाम हुूँदा चकुल ,कलेज 

व्यिचथापनसंग छलफल गन े 

१ लाख 

(रकमको 

१% को 

दरले ) 

 

११ 
खानपेानी ट्यांकी घनमामण र संचालन 

सेिा र्शलु्क  
  

खानपेानी उपभोिा सघमघत संग 

छलफल गन े 

५ लाख 

(उठेको 

रकमको २% 

को दरले ) 

 

१२ सघपङ्ग कम्प्लेक्स ५० लाख  पसल, किल भाडा २० लाख 
 

१३ भबन पसल भाडा १० लाख  
 

२० लाख  
 

११ दण्ड जररिाना 
  

३ लाख 
 

१२ बजारमा सेड घनमामण २५ लाख ठेक्का ३५ लाख  

१३ माछा पोखरी व्यबचथापन र भाडा १ करोड ठेक्का २ करोड  

 

cf1fn], 

                                                /fh' afa' k'8f;}gL 

                                                                          k|d'v k|zf;sLo clws[t 


