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rGb|k'/  gu/kflnsfsf] cfly{s P]g, @)&^ 

सभामा पेश ममम िः 
२०७६|३|३० 

प्रस् ावनािः चन्द्रपरु ्नगरपामिकाको आमथिक वर्ि २०७६।७७ को अथि सम्बन्द्धी प्रस् ाविाई कार्ािन्द्वर्न गनिको मनममत्त स्थानीर् 
कर  था शलु्क संकिन गने, छुट दिने  था आर् संकिनको प्रशासमनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको संववधानक 
धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम चन्द्रपरु ्नगर सभािे र्ो ऐन बनाई िागू गरेको छ ।  
 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भिः (१) र्स ऐनको नाम “आमथिक ऐन, २०७६” रहेको छ । 
(२) र्ो ऐन२०७६ साि श्रावण १ ग ेिेजि चन्द्रपरु ्नगरपामिका िेत्रमा िागू हनुेछ । 

२. सम्पम  कर:(१) नगरपामिका िेत्रमभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थाको स्वाममत्वमा रहेको िग्गा र त्र्स् ो िग्गामा बनेको 
भौम क संरचनाहरुिाई एकीकृ  रुपमा वहसाब गरीसम्पजत्त कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।  र गठुी िग्गामा 
सम्पजत्त कर िगाइने छैन । 

   (२) उपिफा (१) बमोजिम िगाइने सम्पजत्त करको िर अनसूुची (१) मा उल्िेि भएबमोजिम  हनुेछ 
।  

  (३) र्स िफा बमोजिम सम्पजत्त कर िगाउँिा घर िग्गाको आकार, प्रकार, बनौट र उपर्ोग,   
अचि सम्पजत्तको उत्पािनशीि उपर्ोगको अवस्था, नागररकको िीवनस् र, आमथिकस् र, कर म नि सक्ने िम ा, 
अचि सम्पजत्तको प्रचमि  बिार मूल्र्  था ह्रास मूल्र् समे िाई ववचार गरी कार्िपामिकािे आवश्र्क कार्िववमध बनाई 
िाग ुगनि सक्नेछ । 

(३) सम्पम कर घर,टहरा  था भोम क संचरनािे चचेको िग्गामासम्पम  कर िगाई बाकी िग्गा र घर 
नभएका अन्द्र् िग्गामा िफा३ बमोजिम भमुम कर ( मािपो ) करमिइने छ  

स्पजस्टकरण :र्स िफाको प्रर्ोिनको िामग घरिे चचेको िग्गा भन्नािे घरिे ओगटेको िग्गाको िते्रफि र 
अमधक म सो िेत्रफि बराबरको थपिग्गा समे  सम्झन ुपििछ | 

३. भमूम कर (मािपो ): नगरपामिका िेत्रमभत्र अनसूुची (२) बमोजिम भमूम कर (मािपो ) िगाइने र असूि उपर 
गररनेछ ।  िफा २ बमोजिम सम्पजत्त कर िागाएको िग्गामा भमूीकर (मािपो ) िगाईने छैन ।  र ग  ववग को 
वांकी बक्र्ौ ा मािपो  रकम असूिी गनि वाधा पने छैन  । 

४. घर िग्गा बहाि करिः(१) नगरपामिका िेत्रमभत्र कुनै व्र्जििे घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाम, टहरा, सेड (छप्पर), 
कारिाना, िग्गा वा पोिरी पूरै वा आंजशक  बरिे बहािमा दिएकोमा बावर्िक बहाि रकममा बहाि कर िगाउन 
सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोजिम िगाईने घरिग्गा वहाि करको िर अनसूुची (३) मा उल्िेि 
भएबमोजिम  हनुेछ ।   

(३) उपिफा (१) बमोजिम िगाईने बहाि रकम मनधािरण गनिको िामग नगरपामिकािे घरिग्गा 
रहेको स्थान  था संरचनाको प्रकारको आधारमा न्द्रू्न म बहाि मूल्र्  ोकी सोही आधारमा बहाि रकम मनधािरण गरी 
कर मिन सक्नेछ ।  

५.  व्र्वसार् करिः (१) नगरपामिका िेत्रमभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूिँीग  िगानी र आमथिक कारोवारका 
आधारमा व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 



3 
 

(२) उप िफा (१) बमोजिम ब्र्ापार, व्र्वसार्  था सेवा संचािन गनि चाहने व्र्जि वा संस्थािाई 
व्र्वसार् ि ाि गरी व्र्वसार् इिाि  प्रिान गररनेछ । इिाि  प्राप्त  ब्र्वसार्ीहरुिे वावर्िक रुपमा ब्र्वसार् कर चिुा 
गरी ब्र्वसार् नववकरण गनुि पनेछ । 

 

(३) उपिफा (२) बमोजिम प्रिान गररने व्र्वसार् इिाि  िस् रुको िर ब्र्ापार, ब्र्वसार्  था सेवा    
संचािन गनि िाग्ने िगानीको आधारमा अनसूुची (४) मा  ोवकए बमोजिम हनुेछ । 

(४) उपिफा (२) बमोजिमको इिाि  ववना नगरपामिका िेत्रमभत्र कुनै पमन ब्र्ापार, ब्र्वसार्  था   
सेवा संचािन गनि पाईने छैन ।  

(५) उपिफा (४) बमोजिम मिइने व्र्वसार् करको िर अनसूुची (५) मा  ोवकए बमोजिम हनुेछ । 
(६) र्स िफा बमोजिमको कर उठाउनका िामग आवश्र्क पने कार्िववमध नगर कार्िपामिकािे  स्वीकृ  

गरी िाग ुगनि सक्नेछ । 
६.  िमडबटुी, कवाडी र िीविन्द्  ुकरिः (१) नगरपामिका िेत्रमभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे ऊन,िोटो, िमडबटुी, वनकस, 

कवाडी माि र प्रचमि  कानूनिे मनर्ेध गररएको िीविन्द्  ुवाहेकका अन्द्र् म वृा माररएका िीविन्द् कुो हाड, मसङ, 
प्वाँि, छािा िस् ा बस् कुो व्र्वसावर्क कारोवार गरेवाप अनसूची (६) बमोजिमिमडबटुी, कवाडी  था िीविन्द् कुर 
िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

स्पष्टीकरण : र्स िफाको प्रर्ोिनको िामग कारोवार भन्नािे ववके्र ािे िारी गरेको ववि वा वीिक वा 
िेनिेन भएको िमनन े प्रमाणिाई सम्झन ु पििछ र नगरपामिकािे कर िगाउँिा कारोवार रकमको मनजि  प्रम श का 
िरिे िगाउने छ । 

(२) उपिफा (१) बमोजिमका वस् कुो ब्र्वसावर्क कारोवार गने ब्र्िी वा संस्थािाई नगरपामिकािे 
ब्र्वसार् इिाि  दििा कर बझुाउन ेश ि र ववमध समे   ोकी  इिाि  दिनेछ । 

७. सवारी साधन करिः (१) नगरपामिका िेत्रमभत्रका सवारी साधनमा प्रिेशिेसवारी साधन कर िगाउने र उठाउनेछ । 
 र टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा र ववद्य ुीर् ररक्सा  थास्कुटरमा नगरपामिकािे सवारी साधन करिगाउने र उठाउनेछ 
। 

(२) उपिफा (१) बमोजिम नगरपामिकािे िगाउन ेभनी  ोवकएका सवारी साधनहरुको ि ाि, नवीकरण 
र सवारी साधन करको िर अनसूुची (७) बमोजिम हनुेछ । 

(३) प्रिेशिे िगाएको सवारी साधन कर रकमबाट नगरपामिकािे प्राप्त गने वहस्सा प्रचमि  संघीर् र 
प्रिेश कानूनमा  ोवकए बमोजिम हनुेछ ।  

८. ववज्ञापन कर: (१) नगरपामिका िेत्रमभत्र हनुे ववज्ञापन,प्रचारप्रसार आदिका िामग राख्न दिन ेसाइनबोडि, ग्िोबोडि, 
स्टि आदिमा अनसूुची (८) बमोजिम ववज्ञापन कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोजिमको कर उठाउनका िामग आवश्र्क पने कार्िववमध नगर कार्िपामिकािे 
स्वीकृ  गरी िाग ुगनि सक्नेछ । 

(३) र्स िफा बमोजिम नगरपामिकािे उठाएको ववज्ञापन कर बाप को रकम प्रचमि  संघीर् र प्रिेश 
कानून बमोजिम सम्बजन्द्ध  प्रिेशसंग बाँडफाँड गररनेछ । 

(४) मबज्ञापन कर ब्र्बजस्थ   था मनर्मन गनि मनम्न बमोजिमको नीम  अपनाइने छ । 
  (क)कुनै पमन प्रकारको मबज्ञापन गिाि नगरपामिकाबाट पूवि स्वीकृम  मिएर मात्र गनुिपनेछ। 

(ि)नेपाि सरकारको नीम  बमोजिम सािवििमनक स्थिमा ववज्ञापन गनि बन्द्िेि गरेका -

मािकपिाथि, स ुीिन्द्र् पिाथि िस् ा वस् हुरुको ववज्ञापन गनि पाईने छैन।  

(ग) नेपाि सरकारका  फािबाट हनुे िनचे ना मूिक सूचना  था प्रचार प्रसार समाग्रीहरुमा 
ववज्ञापन कर मिईनेछैन।  
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(घ) व्र्ापार, व्र्वसार् वा कार्ाििर् रहेको स्थानको पररचर्पाटीको हकमा बढीमा ६ वफट 
िम्वाइ र ३ वफट चौडािई भएको पररचर् पाटीको कर मिईने छैन  ोवकएको साइि भन्द्िा वढीको पररचर्पाटी 
राख्न पाइनेछैन।  

(ङ) स्वीकृ ीनै नमिई राजिएका ववज्ञापन सामाग्री हटाउने सवकने छ । र्िी स्वीकृ ी दिन 
उपर्िु ठामनएमा िाग्ने करको श प्रम श  बराबर िररवाना मिई नगरकार्िपामिकािे स्वीकृ ी दिन सवकनेछ।  

(च) ववज्ञापन गने संस्था वा व्र्जििे स्वीकृ  समर्ावधी समाप्त भएपमछ ववज्ञापन गने संस्था वा 
व्र्जििे मबज्ञापन समाग्री स्वर्म  रुुन्द्  हटाउनपुनेछ । अन्द्र्था नगर पामिकािे हटािई िफ  गनेछ।  

९. मनोरञ्जन करिः (१) नगरपामिका िेत्रमभत्र संचामि  मसनेमाहि,सांस्कृम क प्रिशिनहि, मथर्टर सङ्गी , मनोञ्जन 
प्रिशिनस्थि,िािू, सकि स, चटक िस् ा मनोरञ्जन व्र्वसार् सेवामा प्रिेश कानूनिे  ोके बमोजिम मनोरञ्जन कर िगाई 
असि ुउपर गररनेछ ।  

    र प्रिेश कानून बमननसकेको अवस्थामा र्स िफा बमोजिम नगरपामिकािे अनसूुची (९) 
बमोजिमको िरमा मनोरञ्जन कर िगाइने र उठाइनेछ ।  

(२)उप िफा (१) बमोजिम नगरपामिकािेउठाएको मनोरञ्जन कर बाप को रकम प्रचमि  संघीर् र 
प्रिेश कानून बमोजिम सम्बजन्द्ध  प्रिेशसंग बाँडफाँड गररनेछ । 

१०. बहाि मबटौरीशलु्किः (१) नगरपामिकािे आफुिे मनमािण, रेििेि वा संचािन गरेका िेहार् बमोजिमका सम्पजत्तहरुमा 
अनसूुची (१०) बमोजिमको िरमा वहाि ववटौरी शलु्क िगाउन र उठाउन सक्नेछ ःिः 

(क) आफुिे मनमािण गरेका वा आफ्नो स्वाममत्वमा रहेका भवन, िग्गा वा अन्द्र् सम्पजत्त,  

(ि) आफ्नो रेििेिमा रहेको सावििमनक स्थि, ऐिानी िग्गा वा बाटोको छेउको िग्गामा भएका      
     अस्थाई टहरा, छाप्रा वा पसि वा आवास, 
(ग)  नगरपामिकािे  ोकेको सावििमनक स्थि, हाटबिार, मेिा, िात्रा आदिमा थापकेा पसि,  
(२) उपिफा (१)को िण्ड (क) र (ि) बमोजिमको सम्पजत्तमा बहाि मबटौरी शलु्क उठाउनका 

िामग कार्िपामिकािे न्द्रू्न म िर मनधािरण गरी बोिपत्र वा िरभाउ पत्र वा डाँक बढावढको माध्र्मवाट बहािमा दिन 
सक्नेछ । 

(३) उपिफा (१) को िण्ड (ग) बमोजिमको सम्पजत्तमा बहाि ववटौरी शलु्क उठाउनकािामग 
नगरपामिकािे त्र्स् ो स्थानमा िरीि मबक्री हनुे वस्  ु था सेवा एवं कारोवारको आधारमा  ोकेको न्द्रू्न म बहाि 
ववटौरी शलु्कको िरमा वोिपत्र वा िरभाउ पत्र वा डाँक बढावढको माध्र्मवाट बहाि ववटौरीमा दिन सवकनेछ । 

(४) उपिफा (२) र (३) बमोजिम बहाि ववटौरीमा दिंिा श ि सवह  सम्झौ ा गरी दिन ुपनेछ ।  
११. पावकि ङ्ग शलु्किः (१) नगरपामिकािे आफ्नो िेत्रमभत्र  ोकेको पावकि ङ्गस्थिमा सवारी साधनिाई पावकि ङ्ग सवुवधा उपिब्ध 

गराएवाप  पावकि ङ्ग गने समर्को आधारमा अनसूुची (११) मा उल्िेि भएबमोजिमको िरमा पावकि ङ्ग शलु्क िगाइने र 
असूि उपर गररनेछ । 

(२) नगरपामिकािे उपिफा (१) बमोजिम  ोकेको स्थान वाहेक अन्द्र् स्थानमा सवारी पावकि ङ्ग गनि रोक 
िगाउन सक्नेछ ।  र रािमागि  था सहार्क रािमागिको सडक अमधकार िेत्रमभत्र र्स िफा बमोजिम सवारी पावकि ङ्ग 
गराइने र शलु्क िगाइने छैन । 

(३) नगरपामिकािे सवारी पावकि ङ्ग िेत्र मनधािरण गिाि सवारी आवागमनमा बाधा नपगु्ने गरी ट्रावफक प्रहरी 
कार्ाििर्संगको समन्द्वर्मा गनेछ । 

१२. सेवा शलु्क, िस् रुिः (१) नगरपामिकािे आफ्नो िेत्रमभत्रसञ्चािनमा रहेका केबिकार, टे«वकङ्ग, कार्ावकङ्ग, 
क्र्ानोमनङ्ग, बञ्जी िम्प, जिपप्िार्र,¥र्ाजफ्टङ्ग,प्र्ाराग्िाइमडङ्ग िगार् का स्थानीर् पर्िटन, मनोरञ्जन  था साहमसक 
िेिकुि सम्बन्द्धी सेवा वा व्र्वसार्मा सेवा शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 
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    र सीमा निी वा अको गाउँपामिका वा नगरपामिकाको िेत्रिाई समेटेर सञ्चािन हनुे सेवा वा 
व्र्बसार्मा सेवा शलु्क िगाउँिा सम्बजन्द्ध  नगरपामिकासँग समन्द्वर् गरी िगाइनेछ ।  

(२) नगरपामिकािे मनमािण वा संचािन  था व्र्वस्थापन गरेका स्थानीर् पूवािधार वा उपिब्ध गराएको 
िेहार्को कुनै सेवा उपर्ोग गरे बाप  सम्बजन्द्ध  सेवा प्रिार्क  था  सेवाग्राहीिाई सेवा शलु्क, िस् रु िगाइन े र 
असूि उपर गररनेछ ःिः 

(क) िानेपानी, ववििुी, अम मथ गहृ, धमिशािा, पसु् कािर्, सभागहृ र त्र्स् ै अन्द्र् सेवा सवुवधा, 
(ि) फोहोरमैिा व्र्बस्थापन, सरसफाई, ढि मनकास, सडक बत्ती िस् ा सेवा सवुवधा, 
(ग) शौचािर्, पाकि , स्नानगहृ, पौडी पोिरी, व्र्ार्ामशािा, गषे्टहाउस, पर्िटकीर् स्थि, छात्रावास, 

हाटबिार, पश ुबधशािा, शबिाहगहृ, धोवीघाट र त्र्स् ै अन्द्र् सवुवधा, 
(घ) सडक, बस पाकि , ढि, पिु िस् ा सेवा, 
(ङ) अचि सम्पजत्त वा अन्द्र् कुनै ववर्र्को मूल्र्ाङ्कन सम्बन्द्धी सेवा,  
(च) नगरपामिकािे प्रिान गने मसफाररश सम्बन्द्धी कुनै सेवा,  
(छ) ऐम हामसक स्थि, परुा ाजत्वक स्थि एवं धाममिक महत्वका सम्पिाको प्रवेश शलु्क । 

 र ऐम हामसक स्थि, परुा ाजत्वक स्थि र धाममिक महत्वका सम्पिामा प्रवेश गिाि नेपािी 
नागररकिाई र्स प्रकरण बमोजिम शलु्क मिन पाइने छैन । 
(३) नगरपामिकािे सहकारी संस्था, एफ.एम. रेमडर्ो, “घ” बगिको मनमािण व्र्बसार्ी इिाि , 

ववद्यािर् स्थापना, ट्युसन  था कोजचङ्ग सेन्द्टर, और्धी पसि,स्थानीर् व्र्ापाररक फमिको ि ाि, अनमुम , नववकरण 
 था मनर्मन आदि सेवामा सेवा शलु्क िस् रु  ोकी िगाइने र उठाइनेछ । 

(४) िफा (१), २) र (३) बमोजिम िगाइने सेवा शलु्क, िस् रुको िर अनसूुची (१२) मा उल्िेि 
भएबमोजिम हनुेछ । 

१३. ववक्री  था मनकासी शलु्क :(१) नगरपामिकािे आफ्नो स्वाममत्वमा रहेको सम्पजत्त वा आफ्नो रेििेिमा रहेको सावििमनक 
स्थिवाट उत्पािन हनुे ढंुगा, मगट्टी, बािवुा, माटो, काठ िाउरा, िरािरुी, स्िेट आदि प्राकृम क एवं िानीिन्द्र् 
वस् हुरुको ववक्री गनि सक्नेछ । 

(२) नगरपामिकािे आफ्नो िेत्रमभत्रउत्पािन भै आफ्नो मसमा िेत्रभन्द्िा बावहर मनकासी हनुे ढंुगा, मगट्टी, 
बािवुा, माटो, काठ िाउरा, िरािरुी, स्िेट आदि प्राकृम क एवं िानीिन्द्र् वस् कुो वाह्य मनकासीमा मनकासी शलु्क 
िगाउन सक्नेछ । 

(३) उपिफा (१) र (२) बमोजिम नगरपामिकािे गने ववक्री प्रिेश काननुिे  ोके बमोजिम र  
मनकासी शलु्कको िर अनसूुची (१३) मा  ोवकए बमोजिम हनुेछ । 

(४) कार्िपामिकािे आफ्नो प्रर्ोगमा नआउने परुाना र काम निाग्ने वस् ,ु उपकरण  था सामानहरु 
मििामववक्री गनि सक्नेछ ।  

(५) कार्िपामिकािे नागररकको सवुवधाको िामग ववमभन्न फाराम  था पसु् कहरु वा अन्द्र् सेवा ववक्री गनि 
सक्नेछ ।  

(६) उपिफा (१) बमोजिमका वस् हुरु ववक्री  था उपिफा (२) बमोजिमको मनकासी शलु्क असूिीका 
िामग ववक्री  था मनकासीको पररमाण  था िर मनधािरण गरी वोिपत्र, िरभाउ पत्र वा डाँक बढावढको माध्र्मवाट 
गररने छ ।  

१४. घरिग्गा रजिषे्ट्रशन शलु्क :(१)घर िग्गा रजिषे्ट्रशन शलु्क प्रिेश कानूनिे  ोके बमोजिम िगाइने र  उठाईनेछ ।  
(२) उपिफा (१) बमोजिम उठेको रकम संघीर् र प्रिेश कानून बमोजिम बाँडफाटँ गररनेछ ।  
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(३) घर िग्गा रजिषे्ट्रशन शलु्क उठाउन नगरपामिकामा साधन, स्रो , प्रववमध, िनशजि  था कार्ाििर् 
व्र्वस्थापन नभएसम्म नेपाि सरकारिे  ोकेको कार्ाििर् माफि   उठाईनेछ ।  

१५.  िण्ड िररवाना :(१) नगरपामिकािे मनधािरण गरेको कर, शलु्क  था महसिु  ोवकएको समर्मा भिुानी नगरेमा 
सम्बजन्द्ध  कानूनमा िर  ोवकएकोमा सोही बमोजिम र न ोवकएकोमा कार्िपामिकाबाट मनधािरर  िरमा िरीवाना सवह  
बक्र्ौ ा असिु गनेछ । 

(२) नगरपामिकािे उप िफा (१) बाहेक प्रचमि  कानून पािना नगरेको कसूरमा िगाउने अन्द्र् िण्ड 
िररवाना रकम सम्बजन्द्ध  काननुमा  ोवकए बमोजिम हनुेछ । 

१६. कर छुट :(१) ठेक्का रकम एकमषु्ठ वा बावर्िक रुपमा म नुिपने रािस्व सोही आमथिक बर्िको पौर् मसान्द्  मभत्र र 
मामसक रुपमा म नुिपने रािस्वको हकमा मवहना समाप्त भएको सा  दिनमभत्र बझुाउने करिा ािाई मनर्मानसुार िाग्न े
रािस्वको क्रमशिः िश र पाँच प्रम श  छुट दिइनेछ ।   

(२) संघीर् सरकार, प्रिेश सरकार, स्थानीर् सरकार, कुटनीम क मनर्ोग, गठुी र िाभको उद्देश्र् 
नरािी सञ्चािन हनुे संघसंस्थाको सम्पजत्त, वस्  ु था कारोवारमा र्स ऐन बमोजिमको  कर मिईन ेछैन ।  

स्पष्टीकरणिः िाभको उद्देश्र् नरािी सञ्चािन हनुे संघसंस्था भन्नािे सामिुावर्क अस्प ाि  था 
स्वास््र् केन्द्र, ववश्वववद्यािर् र सोका आंमगक किेिहरु, सरकारी वा सामिुावर्क ववद्यािर्हरु, सावििमनक 
पसु् कािर्, वाचनािार्, वािगहृ, अनाथाश्रम, बदृ्धाआश्रम िस् ा सामाजिक संघसंस्था सम्झन ुपििछ ।  

(३) ववपद् वा अन्द्र् र्स् ै प्रकृम का ववशेर् पररजस्थम को कारणिे करिा ाहरुिे कर भिुानी गनि नसक्न े
अवस्था आएमा सोको स्पष्ट कारण ििुाई नगर सभाको मनणिर् बमोजिम कर वा िररवाना छुट दिन सवकनेछ ।  

(४) कानूनमा ब्र्वस्था भएको अवस्थामा वाहेक नगरपामिकाको कुनै मनकार् वा अमधकारीिे कुनै 
प्रकारको कर, शलु्क, महसिु, िण्ड, िररवाना छुट दिन पाउने छैन ।  

 र स्थानीर् आमथिक कृर्ाकिापमा उल्िेिनीर् र्ोगिान परु्ािउने वकमसमका उद्योग व्र्बसार्मा मनजि  
अवधीसम्म सभािे बनाएको कानून बमोजिम कर, िस् रु, शलु्क छुट दिन बाधा पने छैन ।  

१७. प्रशासकीर् पनुराविोकन र पनुरावेिन : (१) नगरपामिकािे गरेको कर, शलु्क, महसिु, िण्ड, िररवाना सम्बन्द्धी 
मनणिर्मा जचत्त नबझेुमा करिा ािे नगरपामिकामा प्रमिु प्रशासकीर् समि पनुराविोकनकोिामग मनबेिन दिन सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोजिम परेको मनबेिन उपर प्रशासकीर् पनुराविोकनको िामग कार्िपामिकािे 
प्रमिुको अध्र्ि ामा सम्बजन्द्ध  ववर्र् ववज्ञ समे  रहने गरी  ीन सिस्र्ीर् रािस्व प्रशासकीर् पनुराविोकन सममम  
गठन गर्र्नेछ । र्स् ो सममम मा कर मनधािरणमा सम्िग्न पिामधकारी वा कमिचारीको सहभामग ा रहने छैन ।  

(३)उपिफा (१) बमोजिम पनुरािोकनकोिामग प्राप्त भएको मनवेिन उपर पैम स दिनमभत्र छानववन  था 
मनणिर् गरी सम्वजन्द्ध  ब्र्जििाई मनणिर्को िानकारी दिन ुपनेछ । 

१८.  ठेक्का आह्वान गनि सक्न े : (१) र्स ऐन बमोजिम संकिन गने सेवा शलु्क र िस् रु कार्िपामिकािे आवश्र्क ा 
अनसुार एक आमथिक वर्िको िामग आर् ठेक्का बन्द्िोवस्  गरी संकिन गनिसक्नेछ । 

 र, आन्द् ररक आर् ववृद्ध हनु े िेजिएमा वा पटक पटक ठेक्का बन्द्िोबस्  गिाि प्रशासमनक िावर्त्व बढ्न 
िाने अवस्थामा बढीमा ५ वर्िसम्मको िामग एकैपटक ठेक्का बन्द्िोबस्  गनि सवकनेछ । 

(२) र्स िफा बमोजिमको आर् ठेक्का दििा आन्द् ररक रािस्व कार्ाििर्बाट ब्र्जि वा स्थार्ी िेिा 
नम्बर वा मूल्र् अमभबवृि कर ि ाि प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका व्र्जि, फमि, संस्था र कम्पनीिे मात्र प्रम स्पधाि गने गरी 
व्र्बस्था गनि सवकने छ ।  र नगरपामिकािे आवश्र्क ठानेमा आन्द् ररक रािस्व कार्ाििर्बाट कुनै पमन ब्र्जििे 
स्थार्ी िेिा नम्बर वा मूल्र् अमभबवृि कर ि ाि प्रमाण पत्र प्राप्त नगरेको ब्र्जििाई ठेक्का दिन सक्ने छ । 

(३) नगरपामिकािे सामान्द्र् र्ा आमथिक वर्ि शरुु हनुभुन्द्िा अगावै ठेक्का बन्द्िोवस्  गरी ठेक्का सम्झौ ा 
कार्ि सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ ।  
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(४) नगरपामिकािे कर संकिन गनि सामान्द्र् र्ा ठेक्का बन्द्िोबस्  गररन ेछैन ।  र हाटबिार, पोिरी, 
पसि घर, िमडबटुी, कवाडी र िीबिन्द् कुर  था ववज्ञापन कर र अन्द्र् कर संकिन गनि ठेक्का बन्द्िोबस्  नै गनुि पने 
अवस्थामा नगरपामिकावाट मनणिर् गराई ठेक्कामा संकिन गनि सवकनेछ । 

(५) र्स िफा बमोजिम गररने आर् ठेक्का बन्द्िोबस् का िामग बोिपत्र, िरभाउपत्र  था डाकँ बढाबढ 
सम्बन्द्धी कार्िववमध र पट्टा कबमुिर् , धरौटी, वकस् ा र ठेक्का  ोड्ने िस् ा कार्िववमधहरु अको व्र्बस्था नभएसम्म 
स्थानीर् मनकार् (आमथिक प्रशासन) मनर्माविी, २०६४ (संशोधन समे ) िाई आधार मानी गररनेछ । 

१९. सहर्ोग गनुिपने : संघीर्  था प्रिेश सरकारका कार्ाििर्हरुिे नगरपामिकाको रािस्व असिुी कार्िमा आवश्र्क सहर्ोग 
उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

२०. प्रगम शीि कर प्रणािी अविम्बन गररन े : नगरपामिकािे करको िर मनधािरण गिाि गररब  था ववपन्न वगििाई कम 
बोझ पने गरी प्रगम शीि कर प्रणािी अविम्बन गनुिपनेछ । 

२१. कर संकिनको िामग सेवा रोक्न सक्न:े(१) नगरपामिकािे मनधािरण गरेको कर  ोवकएको समर्मा िाजििा                       
नगरेमा नेपािी नागररक ाको प्रमाण पत्र मिने मसफाररश बाहेकका अन्द्र् सवै सेवा प्रवाह रोक्का गरी कर संकिन गनि 
सवकनेछ | 

२)नगरपामिकामा ववमभन्न प्रकारका कर  था शलु्क भिुानी गनुिपने िावर्त्व भएको व्र्जििे अन्द्र् कर 
भिुानी नगरी सम्पजत्त कर म नि नपाउने गरी सेवा रोक्का गनि सवकनेछ | 

३)सेवा प्रवाहको मखु्र् थिो वडा कार्ाििर् भएको कारणिे नगरस् रीर् कर चिुाको प्रमाण कागि संिग्न 
नभए सम्म वडा कार्ाििर्िे सेवा प्रवाह गने छैनन ्। कर असिुी र कर प्रशासनमा सघाउन ुवडा अध्र्र्ि  था वडा 
कार्ाििर्को क िब्र् हनुेछ । 

२२=  नगरस् रीर् कर चिुा प्रमाण पत्र िारी गने:(१)नगरपामिकामा ि ाि भै ब्र्वसार् गने करिा ाहरुिाई नेपाि सरकारको 
अन्द् ररक रािस्व कार्ाििर्बाट कर चिुा प्रमाण पत्र मिन ु पूवि नगरपामिकाबाट कर चिुाको प्रमाण पत्र मिन ुपने 
ब्र्वस्था गररनेछ । र्स प्रर्ोिनको िामग सम्बजन्द्ध  अन्द् ररक रािस्व कार्ाििर्िाई नगरपामिकाबाट कर चिुा प्रमाण 
पत्र प्राप्त भए पमछ मात्र त्र्हाँबाट त्र्स् ो प्रमाण पत्र िारी गने गरी ब्र्वस्थापन गनि अनरुोध गररनेछ। 

२) नगरपामिका िेत्रमा ि ाि भै ब्र्वसार् गने संस्थािाई कर चिुाको प्रमाण पत्र पेश नगरेमा त्र्स् ो संस्था 
सँग नगरपामिककािे कुनै आमथिक कारोवार नगने व्र्वस्था ममिाइन ेछ । 

२३=   वकस् ामा कर म नि सवकन:े(१) नगरपामिकाबाट मनधािरण भएको कर, करिा ाको अनरुोधमा नगरकार्िपामिकािे 
उपर्िु ठहराएमा २ वा ३  वकस् ामा म नुि पने गरी कार्म गनि सवकने छ । 

२४.  करिा ाको पवहचान  था ि ाि :  

१) व्र्वसार् संचािन गनुिपूवि ि ाि गरेर मात्र व्र्वसार् संचािन गनुि पनेछ | 

२) रािस्व शािािे र्स ऐन बमोजिम कर म नुि पने व्र्जि वा करिा ाको पवहचान गनुि पनेछ | 

३) उपिफा (२) बमोजिम करिा ाको पवहचान गिाि व्र्जि वा करिा ाको नाममा रहेको सम्पजत्त, मनििे 
गरेको कारोवार र कर एकाईिाई कुनै स्रो बाट प्राप्त सचुना र सो एकईिे छानववन गिाि िेजिएका आधारमा 
करिा ाको पवहचान गररनेछ | 

४) कर एकाइिे र्स ऐन बमोजिम कर म नुिपने िावर्त्व भएका करिा ाको वववरण ििुाई करिा ा ि ाि 
गरी राख्न ुपनेछ | 

५) नेपाि सरकारबाट स्थार्ी िेिा नम्बर मिएका करिा ािे कर सम्बन्द्धी कारोबार गिाि सोही नम्बरको 
प्रर्ोग गनुि पनेछ | 

२५. करिा ाको िावर्त्व: र्स ऐन बमोजिम कर म नुि पने क िव्र् भएका करिा ाको िेहार् बमोजिमको िावर्त्व हनुेछ: 

क. आफूिाई करिा ाको रुपमा ि ाि गराउने, 
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ि. मनधािरर  समर्मा वववरण पेश गने, 

ग. मनधािरर  समर्मा कर रकम िाजििा गने, 

घ. र्स ऐन बमोजिम कुनै शलु्क, िररवाना वा व्र्ाि बझुाउनपुने भए समर्मा बझुाउने, 

ङ. वहसाव वक ाब र अमभिेि िरुुस्  राख्न े

च. कर अमधकृ िे मागकेो सूचना  ्र्ांक समर्मा उपिब्ध गराउने, 

छ. कर एकाइििाई आवश्र्क सहर्ोग गने |  

२६. करिा ाको अमधकार: (१) करिा ािाई िेहार् बमोजिमको अमधकार हनुेछ: 

क. सम्मानपूविक व्र्वहारको अमधकार, 

ि. प्रचमि  कानून बमोजिम कर सम्बन्द्धी सूचना प्राप्त गने अमधकार, 

ग. कर सम्बन्द्धी ववर्र्मा प्रमाण पेश गने मौका प्राप्त गने अमधकार, 

घ. प्रम रिाको िामग कानून व्र्वसार्ी वा िेिा परीिक मनर्िु गने अमधकार, 

ङ. कर सम्बन्द्धी गोप्र् कुराहरु र्स ऐनमा उल्िेि भए बाहेक अनम क्रम्र् हनुे अमधकार।  

(२) करिा ािे उपिफा (१) बमोजिमको अमधकारको िावी गनि आफ्नो िावर्त्व परुा गरेको हनुपुनेछ। 

२७. वववरण िाजििा गनि आिेश दिन सक्न:े (१) र्स ऐन बमोजिम कर बझुाउनपुने िावर्त्व भएको व्र्जििे कर वववरण 
नबझुाएमा वा वववरण िाजििा गिाि व्र्होरा फरक पारी िाजििा गरेको भनी शंका गनि सवकन ेआधार र कारण भएमा 
कर अमधकृ िे आधार र कारण िोिी कर वववरण िाजििा गनि आिेश दिन सक्नेछ| त्र्स् ो आिेश प्राप्त भएमा 
सम्बजन्द्ध  व्र्जििे सो आिेश प्राप्त भएको ममम िे एक मवहना मभत्र कर एकाइिमा वववरण िाजििा गनुि पनेछ | 

२८.  वववरण सच्र्ाउन सवकन:ेर्स पररच्छेि बमोजिमको कर वववरण िाजििा भै सकेपमछ कुनै  ्र् सम्बन्द्धी वा गजण ीर् 
भिू भएको भने्न िागमेा करिा ािे पवहिा वववरण िाजििा भएको ममम िे  ीन (३) मवहना मभत्र र्थाथि,  ्र् र सही 
अंक सवह को अको वववरण पेश गनि सक्ने छ | 

२९.  कर िाजििा गनुिपने:(१)र्स ऐन बमोजिम िाजििा गनुिपने कर ऐनको पररच्छेि ४ मा उल्िेि गररएकोमा सोही 
समर्मा र समर् उल्िेि नभएको हकमा प्रत्रे्क आमथिक वर्िको आजश्वन मसान्द्  मभत्र कर एकाईमा िाजििा गनुिपनेछ 
| 

(२) र्स ऐन बमोजिम अमग्रम कर कट्टी गरर िाजििा गनुिपने कर कट्टी भएको मवहना पमछको मवहनाको 
२५ ग े मभत्र कर एकाईमा िाजििा गनुि पनेछ | 

३०.  कर िाजििाको मनस्सा दिन ुपने: करिा ािे र्स ऐन बमोजिम बझुाउन ुपने कर वा गैरकर रािस्व वा अन्द्र् रकम 
बझुाए पमछ करिा ािाई  त्काि त्र्सको मनस्सा दिन ुपनेछ | 

३१. कर वफ ाि सम्बन्द्धी व्र्वस्था: (१) करिा ािे र्स ऐन बमोजिम कर बझुाउँिा म नुि पने भन्द्िा बढी कर िाजििा 
गरेकोमा सो कर रकम वफ ाि माग गनि सक्नेछ |  

(२) उप िफा (१) वफ ािको िामग मनवेिन परेकोमा व्र्होरा साँचो िेजिएमा प्रमिु प्रशासकीर् अमधकृ िे 
मनवेिन परेको एक मवहना मभत्र माग बमोजिम वफ ाि दिने मनणिर् गनुि पनेछ | 

३२. कर समार्ोिन सम्बन्द्धी व्र्वस्था: (१) करिा ािे िफा ३१ बमोजिम वफ ाि पाउन ेठहररएको रकम िाजििा गनुि पने 
कर रकममा समार्ोिन गनि कर अमधकृ  समि मनवेिन दिन सक्नछे | 

(२) उप िफा (२) बमोजिम मनवेिन परेकोमा व्र्होरा साँचो िेजिएमा कर अमधकृ िे मनवेिन परेको एक 
मवहना मभत्र माग बमोजिम समार्ोिन गनि आिेश दिन ुपनेछ | 

३३.  उिरुी निाग्न:े र्स ऐन बमोजिम प्रशासकीर् पनुराविोकन गनि सवकने ववर्र्मा त्र्स् ो पनुराविोकन नभई कुनै 
अिाि मा कुनै उिरु िाग्ने छैन | 
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३४.  पनुरावेिन दिन सक्न:े (१) प्रशासकीर् पनुराविोकनको मनणिर् भएकोमा सो ममम िे र प्रशासकीर् पनुराविोकन नहनु े
ववर्र्मा कारण परेको ममम िे जचत्त नबझु्ने पििे  ६० (साठी) दिन मभत्र सम्बजन्द्ध  जिल्िा अिाि मा पनुरावेिन दिन 
सक्नेछ | 

(२) जिल्िा अिाि  गरेको मनणिर् अजन्द् म हनुे छ | 

३५.  अिाि िाई भए सरहको अमधकार हनुे: र्स ऐनको प्रर्ोिनको िामग नगर कार्िपामिकाको अमधकार प्राप्त अमधकृ िाई 
सम्बजन्द्ध  व्र्जििाई जझकाउने, बर्ान गराउने, प्रमाण बझु्ने र मिि हरु पेश गनि िगाउने सम्बन्द्धमा प्रचमि  नेपाि 
कानून बमोजिम अिाि िाई भए सरहको अमधकार हनुेछ | 

३६. आिेश वा मनिेशन दिन सक्ने: संघीर् र प्रिेश सरकारिे कर प्रशासनिाई प्रभावकारी बनाउन नेपािको संववधान र 
संघीर्  था प्रिेश सरकारको कर सम्बन्द्धी कानून र र्ो ऐनको प्रावधानिाई कार्िन्द्वर्न गनि गराउन आवश्र्क आिेश 
वा मनिेशन दिन सक्नेछ | र्स् ो आिेश वा मनिेशन पािना गनुि नगर कार्िपामिकाको क िव्र् हनुछे |    

३७. परुस्कृ  गनि सक्न:े (१) नगरपामिकािे र्थाथिपरक र ववश्वसनीर् रुपमा  था कानूनिे  ोकेको म्र्ाि मभत्र कर 
वववरण बझुाउने, िागकेो कर िाजििा गने र कर अमधकृ िे अनरुोध गरेका सूचना उपिब्ध गराउने  ीन िना 
करिा ािाई प्रत्रे्क वर्ि परुस्कार दिने व्र्वस्था गनि सक्न ेछ |   

(२) उपिफा (१) बमोजिम दिइने परुस्कार सम्बन्द्धी अन्द्र् व्र्वस्था चन्द्रनगर नगरपामिकािे मनधािरण गरे 
बमोजिम हनुेछ | 

३८. कर परीिण र कर मनधािरण: (१) र्स ऐन वमोजिम करिा ािे वववरण पेश नगरेको वा पेश गरेको वववरणमा 
िेहार्का सबै वा कुनै काम कुरा भए गरेको िेजिएमा कर अमधकृ बाट कर परीिण गरी कर मनधािरण गररनेछ: 

(क) िा ापा ा, हरवहसाव वा अमभिेि िरुुस्  निेजिएमा | 

(ि) गि  वा झटु्टा कागिा / वववरण संकिन गरेको िेजिएमा | 

(ग) र्थाथि कारोवार निेजिएको ववश्वास गनुि पने कारण भएमा | 

(घ) कारोवारका आधारमा करको िावर्त्व कम िेजिएमा | 

(ङ) करको िर फरक पारेकोमा | 

(च) कानून वमोजिम कर- छुट वा ममनाहा हनु नसक्नेमा पमन सोको िावी गरेकोमा | 

(२) उपिफा(१) वमोजिम कर मनधािरण गनुिपने िेजिएमा करिा ािाई आधार र कारण ििुाई आफ्नो 
स्पष्टीकरण पेश गनि  ीस दिनको सूचना दिन ुपनेछ | 

(३) उपिफा (२) वमोजिम सूचना प्राप्त भएकोमा करिा ािे सूचनामा  ोवकएको म्र्ाि मभत्र आफ्नो 
स्पष्टीकरण पेश गनुि पनेछ | 

(४) कर अमधकृ िे उपिफा (३) वमोजिम  ोवकएको म्र्ािमभत्र करिा ािे स्पष्टीकरण पेश गरेमा सो 
समे िाई आधार बनाई र स्पष्टीकरण पेश नगरेमा काननु वमोजिम कर मनधािरण गनुि पनेछ | 

(५) स्वरं् कर मनधािरण गरी वववरण पेश गरेको ममम िे चार वर्ि मभत्र कर अमधकृ िे पनु: कर मनधािरण 
वा संशोमध  कर मनधािरण गनुिपने सन्द् ोर्िनक आधार र कारण भएमा करिा ािाई सफाईको मौका दिई त्र्स् ो कर 
मनधािरण गनि सक्ने छ | 

३९.  कर मनधािरणको सूचना: (१) र्स ऐन वमोजिम कर अमधकृ बाट कर मनधािरण भएकोमा बझुाउन ुपने कर रकम, 
स्थान, समर् सीमा र बैंक िा ा नम्बर समे  उल्िेि गरी करिा ािाई कर मनधािरणको सूचना दिन ुपनेछ। 

(२) र्स ऐन वमोजिमको कर िाजििा गिाि मनधािरणको सूचना प्राप्त भएपमछ करिा ािे सो सूचनामा 
उल्िेजि  स्थान र समर् सीमा मभत्र कर िाजििा गनुि पने छ | 
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(३) उपिफा (१) वमोजिम कर रकम बैंक िाजििा गररएकोमा करिा ािे त्र्सको सम्बजन्द्ध  भौचर कर 
कार्ाििर्मा बझुाउन ुपनेछ | 

(४) प्रस्  ु ऐन कार्ािन्द्वर्न गनिको िामग नगरपामिकािे िनु सकैु कमिचारीिाइि कर अमधकृ को रुपमा 
 ोक्नेछ । मनििे प्रमिु प्रशासकीर् अमधकृ को मा ह मा रही कार्ि गनेछ । 

४०.  कर संकिन सम्बन्द्धी व्र्वस्था: (१) र्स ऐन बमोजिम असिु उपर गनुि पने कर, ब्र्ाि र शलु्क वाप को रकम 
करिा ािे र्स ऐनमा  ोवकएको अवमधमा िाजििा नगरेमा प्रमिु प्रशासकीर् अमधकृ को पूवि स्वीकृम  मिई िेहार्को 
एक वा एक भन्द्िा बढी  ररका वमोजिम कर असिु गनि सक्नेछ | 

(क) करिा ािाई वफ ाि गनुि पने रकम भए त्र्समा कट्टा गरेर | 

(ि) नेपाि सरकार, प्रिेश सरकार, स्थानीर् सरकार वा सरकारी स्वाममत्वका संस्थाबाट करिा ाको 
रकमबाट कट्टा गनि िगाएर। 

(ग) कुनै  ेस्रो व्र्जििे करिा ािाई म नुि पने रकम करिा ाको पूवि सहमम  मिई कट्टा गरेर | 

(घ) बैंक वा ववत्तीर् संस्थामा रहेको करिा ाको रकमबाट कट्टा गनि िगाएर | 

(ङ) करिा ाको कारोवार रोक्का गरेर | 

(च) करिा ाको चि  था अचि सम्पजत्त मामथ िावी वा कब्िा गरेर | 

(छ)करिा ाको सम्पजत्त एकैपटक वा पटक पटक गरी  ोवकर् बमोजिम मििाम ववक्री गरेर | 

(२) उपिफा (१) को िण्ड (६) बमोजिम मििामको कारवाही शरुु भएपमछ सो कारवाही समाप्त हनु ुपूवि 
कर िाजििा गनि ल्र्ाएमा बझुाउन वाँकी कूि रकमको थप ५ प्रम श  शलु्क सवह  असिु गररनेछ। 

(३) मििामबाट प्राप्त रकम करिा ािे म नुि पने कर रकम भन्द्िा बढी भएमा बढी भए िम  रकम साठी 
दिन मभत्र सम्बजन्द्ध  करिा ािाई वफ ाि दिन ुपनेछ । 

(४) उपिफा (३) वमोजिम रकम वफ ाि गिाि मनििे उपिब्ध गराएको बैंक िा ामा िम्मा गररदिन ुपनेछ 
। 

४१.  िररवाना िाग्न:े र्स ऐन पािना नगरी करको िावर्त्व घटाएमा कर अमधकृ िे कर मबगोको िश प्रम श  िररवाना गनि 
सक्नेछ | 

४२. ब्र्ाि िाग्ने: र्स ऐन बमोजिम िाजििा गनुि पने कर समर्मा िाजििा नगरेमा म नुि बझुाउन ुपने रकमको वावर्िक िश 
प्रम श  ब्र्ाि िाग्नेछ | 

४३.  अमभिेि नरािेमा शलु्क िाग्ने: र्स ऐन बमोजिम अमभिेि राख्नपुने क िब्र् भएका करिा ािे अमभिेि नरािेमा 
रु.१०००/- शलु्क िाग्नेछ | 

४४.  समर्मा वववरण िाजििा नगरेमा शलु्क िाग्न े: र्स ऐन बमोजिम वववरण िाजििा गनुिपने िावर्त्व भएका करिा ािे 
समर्मा वववरण िाजििा नगरेमा प्रम  वववरण रु.१०००।- शलु्क िाग्नेछ | 

४५.  झटु्टा वववरण दिएमा शलु्क िाग्न:े र्स ऐन बमोजिम िाजििा गनुि पने िावर्त्व भएका करिा ािे झटु्टा वववरण िाजििा 
गरी करको िावर्त्व घटाएमा फरक परेको कर रकम असिु गरी सो को िश प्रम श  शलु्क िाग्नेछ| 

४६. ब्र्ाि निाग्ने: र्स ऐन बमोजिम िाग्ने शलु्क ब्र्ाि र िररवानामा पून: ब्र्ाि िाग्ने छैन। 
४७. कागिा को ढाचँा: (१) र्ो ऐन र र्स ऐन अन्द् गि  बनेको मनिेजशकामा उल्िेि नभएको वा न ोवकएको कुनै 

वववरण, ढाँचा,  ररका वा िानकारी सम्बन्द्धमा आवश्र्क व्र्वस्था गनि उपर्ुिि िेजिएमा स्थानीर् सरकारिे आिेश वा 
सूचना िारी गरी आवश्र्क व्र्वस्था गनि सक्ने छ | 

(२) उपिफा (१) बमोजिम आिेश वा सूचना सविसाधारणको िानकारीको िामग स्थानीर् सरकारको 
कार्ाििर्को सूचना पाटी, वेबसाइट र स्थानीर् पत्र पमत्रकाको मध्र्मबाट उपिब्ध गराउन सवकने छ | 
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४८. सूचना  ामेिी री  पगुकेो मामनने: (१) र्स ऐन बमोजिम दिन ु पने म्र्ाि, सूचना वा कागिा  िेहार् बमोजिम 
बझुाएमा वा पठाएमा सम्बजन्द्ध  व्र्जििाई बझुाएको वा दिइएको मामननेछ | 

(क) सम्बजन्द्ध  व्र्जििाई नै बझुाएको  

(ि) मनिको पररवारको उमेर पगुकेो सिस्र्िाई बझुाएको  

(ग) नवामिगको हकमा संरिक  वा माथवर व्र्जििाई बझुाएको  

(घ) कार्ाििर् संस्था वा मनकार्को हकमा प्रवन्द्धक वा प्रशासकीर् प्रमिुिाइि बझुाएको  

(ङ) करिा ाको ठेगानामा हिुाकबाट रजिष्ट्री गरी पठाएको  

(२) कर एकाईको अमधकृ को नाम र पि िलु्ने गरी िस् ि  गररएको, कम्प्र्टुर प्रववमधबाट ईनजस्क्रप्ट 
वा इनकोड गररएको, चाप िगाईएको वा सो कागिा मा िेिी र्स ऐन बमोजिम िारी गररएको,  ामेिी गररएको वा 
दिईएको कागिा िाई री पवुिकको मामननेछ | 

४९. प्रचमि  काननु बमोजिम हनुे: र्स ऐनमा उल्िेि गररएका मबर्र्हरुमा र्सै बमोजिम र उल्िेि नगररएका मबर्र्मा 
प्रचमि  काननुमा व्र्वस्था भए बमोजिम हनुेछ । 

५०. कार्िववमध बनाउन सक्निेः(१) ऐनको उद्देश्र् कार्ािन्द्वर्न गनिको िामग नगरपामिकािे आवश्र्क कार्िववमध वा मनिेजशका 
बनाई िागू गनि सक्नेछ ।   

२) उपिफा (१) बमोजिम वनेको कार्िववमध वा मनिेजशका सम्वजन्द्ध  कार्िपामिकावाट स्वीकृ  भई 
सावििमनक भए पमछ िागू हनुेछ ।   
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अनसूुची -१ 
(ऐनको िफा २ को उपिफा (१) सँग सम्बजन्द्ध ) 

 

क. सम्पजत्त करको िर 

कर र्ोग्र् सम्पजत्तको मूल्र्  वावर्िक िर )उिाहरण कोष्ठमा(  

पन्द्र िाि रुपैर्ाँ सम्मको मूल्र्ाकंनमा  एकमषु्ठ रु.५० 

सोरह िाि एक िेजि पचास िाि रुपैर्ाँ सम्म  प्रम  िाि रु.१० 

एकाउन्न िाि िेजि एक करोडरुपैर्ाँ सम्म प्रम  िाि रु.१२ 

एक करोड एकिेजि मामथ प्रम  िाि रु.१५ 

नोट: मूल्र्ांकन रकमिाइ रु.िािमा (round Figure) मा पररण  गरी करको िर मनधािरण हनेुछ र Round Figure मा 
िैिाँिा ५० हिार भन्द्िा कम भए  ल्िो अंकमा र वढी भए उपल्िो अंकमा िमगने छ । 

 

 

ि. िग्गाको मलु्र्ांकन 

 

मखु्र् िेत्र स्थान न्द्र्नु म मूल्र् प्रम  कठा 
ब्र्ापाररक िेत्र पूवि पिीम रािमागि जिल्िा बन कार्ाििर् िेजि चािी िोिा सम्म २००००००. 

गौर चन्द्रपरु सडक िण्ड चोक िेजि बागम ी नहर सम्म १५०००००. 

गौर चन्द्रपरु सडक िण्ड बागम ी नहर िेजि मसमाना सम्म १२००००० 

रािमागि िेजि २०० मम सम्मरपूवि पिीम रािमागिको पोराई िण्ड  ८००००० 

आवामसर् िेत्र पदक्क वपचिे छोएको रािमागि ५००मम. सम्म ६००००० 

ग्रबेि सडकिे छोएको रािमागि ५००मम. सम्म ५००००० 

पदक्क सडकिे छोएको बाकी स्थान ४००००० 

ग्राबेि सडकिे छोएको बाकी स्थान ३००००० 

कृवर् िेत्र अनसुजुच २ बमोजिम 
 

 

बन बगर, पािो िेत्र अनसुजुच २ बमोजिम 
 

 

 

रािमागि भन्नािे गौर चंनरपरु सडक र पूवि पजिम रािमागििाई  िनाउिछ | 
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ग. संरचनाको न्द्र्नु म मलु्र्ांकन हि 

                          संरचना प्रम  वगि वफट रु 

 

एक मषु्ठ 

 

If]q आर मस मस फे्रम 
स्टकचर  

 

मसमेण्ट िोडाईमा 
ईट्टा वा ढुङ्गाको 

गारो आर मस मस 
छाना 

 

गारो िस् ा टार्ि 
को छाना माटोको 
िोडाईमा इट्टा वा 
ढुङ्गाको गारो आर 
मस मस वा मसमेण्ट 
िोडाईमा इट्टा वा 

ढुङ्गाको 

माटोको िोडाईमा 
इट्टा वा ढुङ्गाको 

गारो िस् ा 
टार्िको छाना 

 

सेड वा कच्ची घर 
 

ब्र्ापारर
क 

औध्र्ोमग
क  था 
संस्थाग 

  

बसोवास ब्र्ापाररक 
औध्र्ोमगक 

 था 
संस्थाग  

बसोवास ब्र्ापाररक 
औध्र्ोमगक 

 था 
संस्थाग   

बसोवास ब्र्ापाररक 
औध्र्ोमगक 

 था 
संस्थाग   

बसोवास ब्र्ापाररक 
औध्र्ोमगक 

 था 
संस्थाग   

बसोवास 

क व्र्ापाररक 

िेत्र 

८०० ७५० ७२५ ६७५ ५३० ४८० ३९० ३६० रु 

१००००० 

रु 

५०००० 

ि आवामसर् 
िेत्र 

७०० ६५० ६२५ ५७५ ४४० ४०० ३३० ३०० रु 
५०००० 

रु 

३०००० 

ग कृवर् िेत्र ६०० ५५० ५२५ ४७५ ३६० ३२० २७० २४० रु 
४०००० 

रु 
२०००० 

घ वन  था 
वगर िेत्र 

मभर पािा 

४०० ३५० ३२५ २७५ १८० १४० १५० १२० रु 
३०००० 

रु 
१५००० 

ढंुगा वा इँटाको पिािि प्रम  रमनङवफट रु २०० 

 

घ. संरचनाको ह्रास कट्टी िर (प्रम स मा) 

;+/rgfsf] 

lsl;d 

;+/rgfsf] 

cfo' 

cf/=l;= 

l;= 

k|m]d 

:6Sr/ 

 

 

l;d]06 

hf]8fO{df 

O§f jf 9'Ëfsf] 

uf/f] 

– cf/=l;=l;= 

5fgf 

df6f]sf] hf]8fO{df O§f jf 

9'Ëfsf] uf/f] – cf/=l;=l;= 

jf l;d]06 hf]8fO{df 

O§fjf 9'Ëfsf] uf/f] – 

h:tf÷6fonsf] 5fgf 

df6f]sf] 

hf]8fO{df O§f 

jf 9'Ëfsf] 

uf/f] – 

h:tf÷6fonsf] 

5fgf 

;]8 jf 

sRrL 

3/ 

!– # aif{ ^ ( !@ !% @) 

#– ^ aif{ !@ !* @$ #) $) 

^– ( aif{ !* @& #^ $% ^) 
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(– !@ aif{ @$ #^ $* ^) *) 

!@– !%aif{ #) $% ^) &% () 

!%– !*aif{ #^ %$ &@ () () 

!*– @!aif{ $@ ^# *$ () () 

@!– @$ aif{ $* &@ () () () 

@$– @& aif{ %$ *) () () () 

@&– #)aif{ ^) *% () () () 

#)– ##aif{ ^^ () () () () 

##– #^aif{ &@ () () () () 

#^– #(aif{ *) () () () () 
 

 

अनसुजुच २ 
(ऐनको िफा ३ सँग सम्बजन्द्ध ) 

 

भमुमकर मािपो  
क) मािपो र भमुमकर   

िग्गा वमगकि रणा िर रकम रू. 
नगरपामिका मभत्रका िग्गाहरु कािोपते्र ,स्ल्र्ाव ढिानिे छोएको प्रम  कठ्ठा १०० 
नगरपामिका मभत्रका िग्गाहरु ग्राभेि सडकिे छोएका  प्रम  कठ्ठा   २५ 

नगरपामिका मभत्रका िे ी र्ोग्र् िममन प्रम  कड्ढा  १० 

मामथ उल्िेिी  िग्गाहरु एक कठ्ठा भन्द्िा मनुी िम  भएपनी  न्द्र्नु म १० 

 

 

अनसूुची -३ 
(ऐनको िफा ४ को उपिफा (२) सँग सम्बजन्द्ध ) 

घर िग्गा बहाि करको िर 

चन्द्रनगर नगरपामिका िेत्रमभत्र कुनै व्र्जििे घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाम, टहरा, सेड )छप्पर( , कारिाना, िग्गा वा 
पोिरी पूरै वा आंजशक  बरिे बहािमा दिएकोमा बहाि रकममा १०   बसेवास  र । छ नेमिइ कर बहाि िरिे प्रम श का

भने प्ररे्िनमा ३ % प्रम श का िरिे बहाि कर मिइने छ ।   

 बहाि कर प्रर्ोिनको िामग बहाि रकम मनम्न बमोजिम मनधािरण गररनेछ: 

१)  चन्द्रनगर नगरपामिकािे मनधािरण गरेको न्द्रू्न म अंकमा नघटाइि सम्झौ ा गरी घर बहािमा िगाएकोमा वा स्व:घोर्णा 
पत्रमा ििुाएमा सोही बमोजिम मामसक घर भाडा कार्म गररनेछ । 

२)  घर वहाि कर प्रर्ोिनको िामग चन्द्रनगर नगरपामिकािे ग्राममण िेत्रको िामग रु ५००।- प्रम  मवहना र शहरी 
िेत्रको आवाशीर् घरको िामग रु १०००।-  था ब्र्बसावर्क प्रर्ोिनको िामग रु २५००।- प्रम  मवहना प्रम  कोठा 
न्द्रू्न म बहाि मलु्र् कार्म गररएकोछ। 
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३)  ग्राममण िेत्र भन्नािे वडा नं १,२,३,७,८,९ र १० सम्म र वडा नं ४,५.र ६ शहरी िते्रको आवाशीर् िाइि 
िनाउँिछ।नगरस् रको बाटोिे छोएको वा रािमागििे छोएको िेत्रिाइि ब्र्बसावर्क प्रर्ोिन कार्म गररनेछ । 

४)  सघ सस्था  था सरकारी कार्ाििर्िे उपरोि बमेजिम बहाि । भाडामा मिएको अवस्थामा घर धनीिाइि भाडा।बहाि 
रकम भतु्तानी गिाि १० प्रम श  कट्टी गरी भतु्तानी दिन ुपने छ । उत्त कट्टा रकम नगरपामिकाका िा ामा मनर्मम  
िाजििा गनुि पनेछ । 
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अनसूुची -४ 
(ऐनको िफा ५ को उपिफा (३) सँग सम्बजन्द्ध ) 
ब्र्वसार् इिाि  (ि ाि̧  नमबकरण) िस् रुको िर 

मस
.नं.  

ब्र्वसार्को वकमसम नवीकरण िस् रु कैवफर्  

क िरुा /पसि साधारण  २००।-   

ि थोक पसि /पसि ठूिा अन्द्र्  ५००।-   

ग उत्पािनमूिक ववशेर्ज्ञ परामशि  ¸पेशामा व्र्वसावर्क अन्द्र् व्र्ावसावर् मनमािण  ५००।-   

घ उद्योग १०००।-   

ङ ववत्तीर् सेवा /बैक  १०००।-   

च स्वास््र् सेवा १०००।-   

छ ववश्वववद्यािर् २०००।-   

ि ववद्यािर्  था जशिा िेत्र १०००।-   

झ पर्िटकीर् स् रका होटि व्र्वसार् १०००।-   

ञ अन्द्र् होटि व्र्वसार् ५००।-   

ट ववद्य ु, टेमिफोनपोि शलु्क     

1 मसमेन्द्ट पोिप्रम वर्ि प्रम  पोि !@))।-   

2 काठको पोि प्रम वर्ि प्रम  पोि !%))।-   

3 फिामको पोिप्रम वर्ि प्रम  पोि !%))।-   

ठ ववद्य ुट्रान्द्सफमिर शलु्क     

1 मसमेन्द्टको पोिप्रम वर्ि प्रम  ट्रान्द्सफमिर !%))।-   

2 काठको पोि प्रम वर्ि प्रम  ट्रान्द्सफमिर @)))।-   

3 फिामको पोिप्रम वर्ि प्रम  ट्रान्द्सफमिर @)))।-   

ि टेमिफोन पोि शलु्क     

1 मोबाईि टावर @%)))।-   

2 िरु सञ्चार टावर !))))।-   

3 एफ एम रेमडर्ो टावर %)))।-   

नोट : उधोग/ ब्र्बसार्को बावर्िक नवीकरण गिाि पुिँीमा िाग्न ेब्र्बसार् करको पाच प्रम श  नवीकरण िस् रु िाग्ने छ । 
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अनसूुची -५ 
(ऐनको िफा ५ को उपिफा (५) सँग सम्बजन्द्ध ) 

व्र्वसार् करका िर 
क्र. 

स. 
व्र्वासार्को वकमसम शे्रणी 

"क"(रु.) 
शे्रणी 

"ि"(रु.) 
शे्रणी 
"ग"रु उत्पािन मिुक उद्योग 

१ जचर्ा उद्योग ५०००।-   

२ फमनिचर उद्योग @०००।- !%००।- !०)०।- 
३ ईटा !)०००।- &)))/- %)))/- 

४ वाष्पशजिबाट संचामि  ममििाई १०००।-   

५ स्टेशनरी  था कवप उद्योग गनेिाई १०००।- ७००।- ५००।- 
६ आइसवक्रम पाउरोटी उद्योग १०००।- ७००।- ५००।- 
७ गिृ उद्योग १५००।- १३००।- १०००।- 
८ गिैचा उद्योग २०००।- !%))/- !)))/- 

९ काठ ममि-सममि %०००।- $०००।- @०००।- 
१० पपड, जचप्स उद्योग गनेिाई १०००।- ७००।- ५००।- 
११ प्िावष्टकका सामान उत्पािन उद्योग २०००।- १५००।- १०००।- 
१२ छािाका सामान उत्पािन गने उद्योग २०००।- १५००।- १०००।- 
१३ और्मध केममकि उद्योग ३०००।- २५००।- २०००।- 
१४ अटोमेवटक स्वचामि  ममि २०००।- १५००।- १०००।- 
१५ होिर,सेिर,कुटानी,वपसानी,पेिानी गने ममि राईस ममि समे � १०००।- ७००।- ५००।- 
१६ वे वास फमनिचर १०००।- ७००।- ५००।- 
१७ जचउरा ममि @०००।- !%००।- !)००।- 
१८ ििेन्द्स,िािमोठ,भजूिर्ा उधोग १०००।- ७००।- ५००।- 
१९ सईुटर उद्योग  १०००।- ७००।- 
२० ररक्सा बडी उद्योग  १०००।- ७००।- 
२१ कराई भाडा उद्योग  ामा, वपत्ति, कुकर, बाजल्ट, स्टोभ समे � @०००।- !%००।- !)००।- 
२२ नडुल्स चाउचाउ उद्योग शे्रणी (क चाउचाउ, शे्रणी (ि नडुल्स�) १०००।- ७००।- %))/- 

२३ मसिा उद्योग !)००।- &))/- %))/- 

२४ िैनी मडप  था सूम ििन्द्र् पिाथि उद्योग २०००।- !%))/- !)))/- 

२५ मबट र बोडि उत्पािन उद्योग !%))/- १०००।- ७००।- 
२६ भेमनर्र उद्योग ५०००।- #)))/- @)))/- 

२७ कोइिा मडप ु २५००।- @)))/- !%))/- 

२८ धागो, टाँक उद्योग !%))/- !)))/- &))/- 

२९ छापािाना अफसेट प्रसे समे � शे्रणी(क अफसेट, शे्रणी(ि छापािाना, 
शे्रणी(ग स्क्रीन वप्रन्द्ट� 

#०००।- @५००।- @०००।- 
३० जचर्ा नसिरीबोट ववरुवा सब्िी िे ी ५००।- #))/- @))/- 

३१ मोववि ररफाईन उद्योग २०००।- !%))/- !)))/- 

३२ अगरबत्ती उद्योग ५००।- #))/- @))/- 

३३ िािमोठ उद्योग ५००।- #))/- @))/- 

३४ कपास उद्योग २५००।- @)))/- !%))/- 

३५ कुवकि पाउरोटी उद्योग १०००।- &))/- %))/- 

३६ इिेजक्ट्रक स्वीच बनाउने उद्योग २५००।- @)))/- !%))/- 

३७ िकु वाइजन्द्ठङ्ग शे्रणी(क मेजशन, शे्रणी(ि हा �) १०००।- ५००।- #))/- 

३८ डेरी उद्योग @)००।- !%))/- !)))/- 

३९ प्िाइउड उद्योग १००००।- &)))/- %)))/- 
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क्र. 

स. 
व्र्वासार्को वकमसम शे्रणी 

"क"(रु.) 
शे्रणी 

"ि"(रु.) 
शे्रणी 
"ग"रु ४० गामेन्द्छ उद्योग १००००।- &)))/- %)))/- 

४१ ममनरिवाटर उद्योग #)००।- @%))/- @)))/- 

४२ सोडा, स्कस, सवि  उद्योग २०००।- १%००।- !)))/- 

४३ 

 

अचार उद्योग !)००।- &))/- %))/- 

४४ सेनेटरी उद्योग ५०००।- #)))/- @)))/- 

४५ मसमेन्द्टका सामान ब्िक, रेमिङ्ग, इनार, ररङ्ग समे  क शे्रणी, बिक 
बाहेक ि शे्रणी� 

२०००।- १%००।- !)))/- 

४६ िटुको झोिा उद्योग @०००।- !%))/- !)))/- 

४७ कोल्ड स्टोि ५०००।- $)))/- #)))/- 

४८ मसमेन्द्ट उद्योग १००००।- *)))/- &)))/- 

४९ रोजिन एण्ड टरपेन्द्टाइन उद्योग १००००।- *)))/- &)))/- 

५० आइरन फिाम उद्योग !)०००।- ^)))/- %)))/- 

५१ क्था उद्योग १००००।- *)))/- &)))/- 

५२ ग्र्ाँस उद्योग १००००।- *)))/- &)))/- 

५३ टार्ि उद्योग @)))/- !%))/- !)))/- 

५४ मामथ नपरेका अन्द्र् उद्योगहरु २५००।- १५००।- ५००।- 
कृवर्िन्द्र्, पशपुािन  था हस् किा व्र्वसार् 

१ कृवर् भण्डार रगोिा गद्धी २०००।- १५००।- १०००।- 
२ िधु डेरी !%))/- १०००।- ७००।- 
३ बग्गरु पािनरपोल्छीरकृवर् फामि पशपुािन समे  ३०००।- २०००।- १०००।- 
४ हस् किा व्र्वसार्  १५००।- १०००।- 

सप्िार्सि  था सेवा मिुक सस्था 
१ कम्प्रू्टर सप्िार्सि १५००।- १०००।- ५००।- 
२ ज्नरि सप्िार्सि २०००।- १५००।- १०००।- 
३ हडिवेर्र पसि 3०००।- २०००।- १०००।- 
४ कन्द्सल्टेन्द्सी सेवा ३०००।- २५००।- २०००।- 

संचार  था सूचना प्रिार्क 
१ स्थानीर् टेमिमभिन सेवा ५०००।-   

२ एफ. एम. सेवा १०००(क शे्रणी, ५०० िेजि ९९९सम्म ि शे्रणी र 
५०० िेजि  ि� 

३०००।- @)००।- !%००।- 
३ केवि नेटवकि  ५०००।- ३०००।- @%))/- 

४ ईन्द्टरनेट सेवा प्रिार्क संस्था ३०००।- @%))/- @)))/- 

५ फोटोकपी र संचार सेवा १०००।- ७००।- ५००।- 
६ ढुवानी सेवा २०००।- १५००।- १०००।- 
७ होम डेमिभरी कुररर्र समभिसिाई !)))/- ५००।- २००।- 
८ संचार सेवा केन्द्र ५०००।-   

होटि व्र्वसार् 
१ होटि एण्ड िि छ  ारे ५००००।-   

२ होटि एण्ड िि ४  ारे ४००००।-   

३ होटि एण्ड िि ३  ारे ३००००।-   

४ होटि एण्ड िि २  ारे १००००।-   

५ होटि एण्ड िि १  ारे पाटी प्र्ािेस समे �      *०००।-   

६ भोिनािर् २५००।- !%००।- !)००।- 
७ रेषु्टरेण्ट एण्ड वार #)००।- @)००।- 1५००।- 
८ िोहोरी साँझ भएको होटि ३०००।-   
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क्र. 

स. 
व्र्वासार्को वकमसम शे्रणी 

"क"(रु.) 
शे्रणी 

"ि"(रु.) 
शे्रणी 
"ग"रु ९ होटि  था ममष्ठान्न भण्डार @५००।- !%))/- !)))/- 

१० क्र्ाटररङ्ग पसि १५००।-   

११ ममष्ठान्न पसि १०००।-   

१२ जचर्ा र कफी सामान्द्र् ममठाई पसि ५००।-   

१३ कोल्ड सेन्द्टर हल्िका पेर्� ५००।-   

१४ मदिरा मडस्टीिरी पसि %०००।- #)))/- @)))/- 

सवारी ववके्र ा, पम्प  था स्थार्ी सम्पजत्त 
 टे्रक्टर सो रुम ५०००।-   

१ कर  था िाईट गाडी सो रुम ५०००।-   

२ मोटरसाईकि सो रुम ५०००।-   

३ अमधकृ  मबके्र ा २५००।- २०००।- १५००।- 
४ पेट्रोि पम्म ५०००।-   

५ िग्गा प्िामनङ ५०००।-   

६ हेभी गाडी सो रुम १००००।-   

७ कम्प्र्टुर ववके्र ा ३०००।- १५००।- १०००।- 
८ ग्र्ास मडिर 2५००।-   

९ टाँर्र सोरुम २५००।- १५००।-  

शैजिक संस्था 
१ पूवि प्राथममकरजशश ुस्र्ाहार केन्द्र मोन्द्टेश्वरी १५००।-   

२ मनजि स् रका प्राथममक स् र २०००।-   

३ मनजि स् रका मनमावव स् र २५००।-   

४ मनजि स् रका मावव ववद्यािर् ३५००।-   

५ नीजि स् रको क्र्ाम्पस +२ समे  ५५००।-   

६ कम्प्रू्टर प्रजशिण २०००।-   

७ ड्राईमभङ प्रजशिण केन्द्र २०००।-   

८ ट्युसन ल्र्ाग्वेि सेन्द्टर १५००।-   

९ अन्द्र् प्रजशिण केन्द्र ३०००।- २५००।- २०००।- 
१० छात्राबास १५००।-   

११ पोिी टेक्नीकि इजन्द्स्टच्रू्ट प्रजशिण समे  ४०००।-   

१२ नमसङ्ग, मस. एम. ए।, एच. ए. प्रजशिण सेवा ४०००।-   

१३ एिकेुशन कन्द्सल्टेन्द्सी सेवा २०००।-   

१४  ामिम  था अनसुन्द्धान केन्द्र २०००।-   

१५ कम्प्र्टुर, भार्ा जशिा, कोजचङ्ग सेन्द्टर २०००।-   

ववशेर्ज्ञ परामशि  था व्र्वसार्ी सेवा कर 
१ जचवकत्सक छाक्टर� ५०००।-   

२ पश ुजचवकत्सक डाक्टर� ३०००।-   

३ िन्द्  जचवकत्सक डाक्टर� २०००।-   

४ परामशि  था इजञ्जमनर्र २५००।-   

५ ओभरमसर्र १५००।-   

६ काननु व्र्वसार्ी ३०००।-   

७ अमधविा र अमभक ाि १०००।-   

८ कम्पाउण्डर १०००।-   

९ वीमा एिेन्द्टरशेर्र ििाि १५००।-   
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क्र. 

स. 
व्र्वासार्को वकमसम शे्रणी 

"क"(रु.) 
शे्रणी 

"ि"(रु.) 
शे्रणी 
"ग"रु १० कववराि १०००।-   

११ अनसुन्द्धानक ाि र परामशििा ा ३०००।-   

१२ सभेर्र २०००।-   

१३ मनमािण व्र्वसार्ी ५०००।- ३०००।- २०००।- 
१४ वविेशी मनमािण व्र्वसार्ी भएमा िोब्वर िोब्वर िोब्वर 
१५ घर मनमािण ठेकेिारी व्र्वसार् ३०००।-   

१६ िेिापरीिक ३०००।- २०००।- १०००।- 
१७ कम्प्र्टुर एनामिष्ट, प्रोग्रामर २०००।-   

१८ अनवुािक १५००।-   

ममि   था ममि  सामग्री ववके्र ा 
१ ममि मेजशनरी पसि 3०००।- 20००।- १5००।- 
२ मोटर पाटिस पसि 3०००।- 20००।- १5००।- 
३ िीपकार ममि  गने पसि #०००।- @)००।- १%००।- 
४ साईकि पसि १०००।- ७५०।- ५००।- 
५ मोटर  था मोटर साईकि ममि  १५००।- १०००।- ५००।- 
६ वट.मभ. वफ्रि ममि  गने पसि !)))/- ७५०।- ५००।- 
७ घमड रेमडर्ो ,मोवाईि ममि  गने पसि २५००।- १५००।- १०००।- 
८ टार्र ममि  गने, ररसोमिङ्ग २०००।- १५००।- १०००।- 
९ हावा भने पसि ५००।-   

१० ट्रक, बस ममि  ५०००।- #)००।- @)))/- 

अस्प ाि  था जक्िमनक 
१ मनजि अस्प ाि,नमसिङ्ग होम समे � ५०००।-   

२ डाइग्नोमसस सेन्द्टर ५०००।-   

३ और्धी पसि जक्िमनक सवह  ५०००।-   

४ और्धी पसि ३०००।-   

५ एग्रो भेटनरी और्धी पसि २०००।- १५००।- १०००।- 
६ जचवकत्सा,एक्स–रे सेवा ३०००।- २५००।- २०००।- 
७ ल्र्ाब  था दिशा, वपसाब ,िकार परीिण गनेिाई २०००।- १५००।- १०००।- 
९ सजििकि सामान मबक्री पसि ३०००।- २५००।- २०००।- 
१० एक्र्पुन्द्चर थेरापी ३०००।- २५००।- २०००।- 
११ आर्वेुदिक  था होममर्ोपेमथक पसि ५०००।- ३०००।- २०००।- 

फोटो स्टुमडर्ो  था फ्िाक्स वप्रन्द्ट 
१ क्िर ल्र्ाब ३०००।- २५००।- २०००।- 
२  फोटो स्टुमडर्ो  @०००।- 1५००।- !)))/- 

३ फ्िेक्स वप्रन्द्ट गने व्र्वशार् #०००।-  

०००।- 

1५००।- 
ववजत्तर् संस्था 

१ बाजणज्र् बैक प्रम  कार्ाििर्� १००००।-   

२ ववकास बैक प्रम  कार्ाििर्� ७०००।-   

३ सहकारी संस्था प्रम  कार्ाििर्� २०००।-   

४ फाईनान्द्स कम्पनी प्रम  कार्ाििर्� ३०००।-   

५ िद्य ुववत्त कम्पनी ३०००।-   

६ मनी टान्र्सफर १%००।-   

७ मबमा व्र्वशार् ५०००।-   
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क्र. 

स. 
व्र्वासार्को वकमसम शे्रणी 

"क"(रु.) 
शे्रणी 

"ि"(रु.) 
शे्रणी 
"ग"रु ८ मामथ उजल्िजि  बाहेक अन्द्र् ववजत्तर्रसहकारी संस्था ३०००।-   

बैिेजशक रोिगार  था सरुिा सेवा 
१ मेनपावर र ओभरमसि समभिसर बैिेजशक रोिगार सेवा १००००।- &०००।- %)))/- 

२ सेक्रू्ररटी सेवा ३०००।- २५००।- २०००।- 
स्टोर, वकराना, पाििर, सैिनु, चस्मा, क्र्ाफे आिी 

१ साईवर क्र्ाफे १०००।-   

२ स्नकुर  था पिु हाउस १०००।-   

३ ब्र्टुी पाििर १०००।- ५००।-  

४ सैिनु १०००।-   

५ टेिसि व्र्वसार् !)००।-   

६ चश्मा घर ५००।-   

७ बवुटक ल्र्ाब्रोटरी ५००।-   

८ ड्राईजक्िनसि ५००।-   

९ मडपाटटमेन्द्टि स्टोर ५०००।- २५००।-  

अन्द्र् पसि व्र्वसार् 
१ गल्िा वकराना पसि १५००।- १०००।- ५००।- 
२ कपडा पसि १०००।- ७००।- ५००।- 
३ सनुचािी पसि ३०००।-   

४ सनुचािीको गहना बनाउने पसि ३०००।- @)००।-  

५ कस्मेवटक र ममनहारी पसि १०००।- ७००।- ५००।- 
६ चरुी व्र्वशार्  ५००।-  

७ ईिेक्ट्रोमनक पसि २५००।- १५००।- १०००।- 
८ मबििुी पसि २५००।- १५००।- १०००।- 
९ मोवाईि पसि २५००।- १५००।- १०००।- 
१० रेमडमेट पसि २५००।- १५००।- १०००।- 
११ ितु्ता चप्पि पसि २५००।- १५००।- १०००।- 
१२ ितु्ता सो रुम ३०००।-   

१२ धान काडा पसि ३०००।- २०००।- १०००।- 
१३ धमिकाटा ५०००।-   

१४ पसु् क स्टेशनरी पसि @)००।- १%००।- !)००।- 
१५ भाडा पसि थोक र िरुा� १५००।- १०००।- ५००।- 
१६ कुचा, जचत्रा, नाङ्िा पसि १०००।- ७००।- ५००।- 
१७ कवाडी पसि ५०००।- ४०००।-  

१८ गमु् ीमा गने पसि  ५००।-  

१९ पान पसि  ५००।-  

२० फोटो फ्रममङ पसि  ५००।-  

२१ सूम ि र िैनी चर माि ुपसि १०००।- ५००।-  

२२ मसमेन्द्टको मबमभन्न समाग्री बनाउन े १५००।- १०००।- ५००।- 
२३ गोरुगाडा बनाउने ममि  केन्द्र  ५००।-  

२४ ितु्ता र डन्द्िवको सामान मबक्री पसि ५००।-   

२५ जचर्ारङ्ग ववक्री गनेिाई १५००।- १०००।-  

२६ िा ो मसिौटा पसि  ५००।-  

२७ मसकमी डकमी  ५००।-  
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क्र. 

स. 
व्र्वासार्को वकमसम शे्रणी 

"क"(रु.) 
शे्रणी 

"ि"(रु.) 
शे्रणी 
"ग"रु २८ फिामे मािसामान बनाउन े  ५००।-  

२९ साउण्ड मसस्टम िगाउने २५००।- १५००।-  

३० क्र्ासेट मसडी मबक्री गने पसि  ५००।-  

३१ ब्रासबैण्ड समहुमाईक भाडा िगाउने १५००।- १०००।-  

३२ मास ुकाँटी बेच्ने व्र्वसार् १५००।- १०००।-  

३३ अण्डारमाछारमसरा ववक्री पसि १०००।- ५००।-  

३४ छािा संकिन र ववक्री गने १०००।- ५००।-  

३५  रकारी व्र्वसार्  ५००।-  

३६ फिफूि व्र्वसार्  ५००।-  

३७ मससा व्र्वसार् २०००।- १५००।- १०००।- 
३८ टेन्द्ट हाउस २०००।- १५००।- १०००।- 
३९ फमनिसीङ व्र्वसार् २०००।- १५००।- १०००।- 
४० मभमडर्ो िेिाउनेिाई  १०००।-  

४१ मेिा िगाउनेिाई ५०००।-   

४२ प्िावष्टक सामाग्रीको व्र्वसार्  १०००।-  

४३ शारीररक व्र्ार्मशािा २०००।- १५००।- १०००।- 
 

४४ मामथ उल्िजःजि  बाहेकका कुनै पमन व्र्वसार्र उद्योगिाई  त्काि मनणिर् गरी नगर 
सभामा अनमुोिन गराउने गरी कर िगाउन सवकने छ। 

१००।-िेिी५०००।–
सम्म 

१।र्स नगरपामिका िेत्र मभत्रका कुनै व्र्वशार्ीहरुिे साववकको व्र्वशार्का अम ररि थप कुनै सामाग्रीको मडिरमिएको भए 
प्रम  मडिर अमधक मरु. ५००l- रथप गरी मनिको व्र्वशार् कर अशिु गररनेछ । 
 

२।व्र्वशार् कर बझुाउिा प्रत्रे्क चाि ुआ.ब. को पौर् मसान्द् सम्म  ोवकएको िस् रु बझुाए िाग्ने करमा १०% छुट गररने र 
सोवह आ.ब.को साउन मसान्द् सम्ममा बझुाए सो छुट नदिने साथै १ एक आ.ब. को वक्र्ौ ा रहेमा पवहिो वर्ि १०%, िोस्रो 
वर्ि १५%,  ेस्रो वर्ि २०% र सो भन्द्िा मामथ भए सम्पणुि कर रकममा २५% का िरिे िररवाना  ोवकने छ। 
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अनसूुची -६ 
(ऐनको िफा ६ को उपिफा (१) सँग सम्बजन्द्ध ) 

िमडबटुी¸ कवाडी¸ िीविन्द्  ुकरको िर 

क) धा कुा टुक्राहरु र पत्र ुभइि काम निाग्ने भएका धा कुा सामानहरुमा मनम्न बमोजिमको िर मसफाररस गने। 
l;=g+ laj/0f b/ l;=g+ laj/0f b/ 

! bfp/f k|lt 6«s -!) rSs]_ !))). #) ld7f k|lt 6fo/ uf9f #)). 

@ bfp/f k|lt 6«s -^ rSs]_ &)). #! ld7f k|lt 6|s @)). 

# bfp/f k|lt 6\ofS6/ #)). #@ ld7f k|lt  6fo/ !)). 

$ X'dkfO{k l/ª () ;]=ld= ;Dd %). ## b/fh knª k|lt uf]6f %). 

% X'dkfO{k l/ª () ;]=ld= eGbf 7'nf]  &%. #$ lkgf k|lt af]/f !). 

^ v;L af]sfsf] 5fnf k|lt 6«s %)). #% df5f k|lt 6f]s/L÷qm]6 !) 

& Vf;L af]sfsf] 5fnf k|lt 6\ofS6/ @)). #^ e};L,/fuf ufO{ uf]? k|lt uf]6f  %). 

* Vf;L af]sfsf] 5fnf k|lt 6fo/ uf9f !)). #& xf; k/]jf s'v'/f k|lt uf]6f %. 

( xf8vf]/ k|lt 6«s %)). #* v;L, af]sf, afv|f,a+u'/ ;'u'/ 

k|lt uf]6f 

@). 

!) xf8vf]/ k|lt 6]«S6s @)). #( Efmf8' k|lt a08n &%. 

!! xf8vf]/ k|lt 6fo/ !)). $) v}gL k|lt af]/f %). 

!@ cfk, :ofp, gf;ktL , ;'tnf, df};dL 

cgf/ c+u'/ nufot  knkm'n k|lt 

6f]s/L÷q]6 

@. $! Wffg, ds}, ux',rfdn,cf6f 

d}bf,;'lh a];g, nufPt ;Dk'{0f 

vfBGg k|lt s'OG6n 

@. 

!# l;d]G6 6fon k|lt 6|s  $)). $@ l;d]G6 6fon k|lt 6]S6/ @)). 

!$ Df6f]sf] 6fon k|lt 6|s #)). $# l;d]G6 6fon k|lt 6fo/ !)). 

!% Df6f]sf] 6fon k|lt 6]S6/ @)). $$ t]nxg, bnxg k|lt s'OG6n %. 

!^ Df6f]sf] 6fon k|lt 6fo/ !)). $% a/km k|lt aSzf %. 

!& sjf8L k|lt 6|s &)). $^ x/Lof] ds} k|lt af]/f %. 

!* sjf8L k|lt 6]S6/ #)) $& a];f/ k|lt af]/f %. 

!( sjf8L k|lt 6fo/ !)). $* l;nf]6 9'Îf k|lt uf]6f %. 

@) wfg / ux'sf] e'; k|lt 6|s #)). $( l8=l;=Pd=;fgf] 6|s ls/fgf 

;dfg lalaw 

!%). 

@! wfg / ux'sf] e'; k|lt 6]S6/ !%). %) lksck lalaw ls/fgf ;dfg !@%. 

@@ wfg / ux'sf] e'; k|lt 6fo/ !)). %! 7'nf] 6|s lalaw ls/fgf ;dfg #)) 

@# O6f k|lt uf]6f % k};f %@ 6]S6/ lalaw ls/fgf ;dfg @)). 

@$ hunL hl8a'6L k|lt af]/f @). %# 8fsf] dfGb|f] k|lt uf]6f @. 

@% s'/Lnf] k|lt af]/f @). %$ cb'jf k|lt af]/f !). 

@^ cfn' Kofh k|lt SjLg6n %. %% c08f k|lt sf6'{g %. 

@& 6df6/ ,sf]eL aGbf ,Rofp t/sf/L hGo 

a:t' k|lt q]6 

%. %^ uf]lnof k|lt So'lkm6 !). 

@* kmnfd k|lt 6|s !) rSs] !%)). %& kmnfd k|lt 6|s ^ rSs] !))). 

@( kmnfd k|lt 6]S6/ %)). %* la?jf k|lt uf]6f %. 

 

 

अनसूुची -७ 
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(ऐनको िफा ७ को उपिफा (२) सँग सम्बजन्द्ध ) 

सवारी साधन करको िर 

ररक्सा, ठेिा आदि 

मस. 
न. 

मबबरण भाडाको 
ररक्सा  

मनजि ररक्सा  चर चके्क 
ठेिा 

िईु चके्क 
ठेिा 

ई ररक्सा चािक 
प्रमाण–पत्र 

१ बावर्िक  सवारी कर रु.१\))।- रु.!))।- रु.%)।- रु.%)।- रु.५००/- रु.१०००
।  

ठुिासवारी आदि 

मस. 
न. 

मबबरण बस,ट्रक कर, जिप टे्रक्टर हेवी 
उपकरण 

टेम्पो मोटर 
साइकि 

१ बावर्िक  सवारी कर रु१००)।- रु.५))।- रु.३०)।- रु.१२०
०।- 

रु.२००/- रु.२००। 
 

अनसूुची -८ 
(ऐनको िफा ८ को उपिफा (१) सँग सम्बजन्द्ध ) 

ववज्ञापन करको िर 

 नगरपामिकाको शहरी िेत्र मभत्रको सावििमनक स्थिमा कुनै सांकेम क बोडि वा ववज्ञापनको होमडङ बोडि, ब्र्ानर वाप  
िेहार् अनसुार कर िाग्ने छ 

क्र.सं मबवरण िर(रु) अवमध 
१ मबज्ञापन सामाग्री २५ व.वफ.सम्मको( कम्पनी) १०००।- मबवरण 
२ मबज्ञापन सामाग्री २५ व.वफ. भन्द्िा बढीको प्रम  व.वफ. ४०।- बावर्िक 
३ साना वकमसमका प्रचारका बोडिहरु ४ व.वफ.सम्मको ३००।- बावर्िक 
४ व्र्ानर सावििमनक स्थानमा प्रम ममटर ७ दिन सम्मको िामग ७।-– अधिबावर्िक 
५ व्र्ानर सावििमनक स्थानमा प्रम ममटर १५ दिनसम्मको िामग ५।-– प्रम  दिन 
६ १ मम.र १ व.वफ. सम्मको मबज्ञापनिाई १ मवहनासम्मको िामग १।- प्रम  दिन 
७ िफा ड भन्द्िा बढी समर्का िामग मबज्ञापन राख्न ुपरेमा २।- प्रम  दिन 
८ मबद्य ु पोिमा पेन्द्टीङ गनेिाई प्रम  वगि ममटर प्रम  पोिमा १५।- प्रम  दिन 
९ अन्द्र्को हकमा नगरपामिकािे  ोके बमोजिम हनुेछ ।   

अनसूुची -९ 
(ऐनको िफा ९ को उपिफा (१) सँग सम्बजन्द्ध ) 

मनोरञ्जन करको िर 

र्स नगरपामिका िेत्र मभत्र हेका चिजचत्र हिहरुमा पवुि संम्झौ ा अनसुार िनुसकैु चिजचत्र चिाएपमन मामसक रु. १०००।– 
का िरिे मनोरञ्जन कर मिईनेछ । 
नगरपामिका िेत्र मभत्र िाि,ु सकसि, चटक संचािन गिाि िैमनक रु. २००।– का िरिे मनोरञ्जन कर मिईने छ । 
र्स नगर िेत्र मभत्र संचािन हनुे स्थानीर् रेमडर्ो  था एफ.एम. संचािन गरे वाप  मनोरञ्जन कर वाप  एकमषु्ठ रु. 
१०००।– मिईने छ । 

 

क. अनसूुची -१० 
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ि. (ऐनको िफा १० को उपिफा (१) सँग सम्बजन्द्ध ) 

वहाि मबटौरी शलु्कको िर 

ग. िैनजःक  था साप्तावहक हाट बिारमा िाग्ने कर  था सेवा शलु्क 
क्र.

स 
वववरण चन्द्रमनगाहपरु 

(रु.) 
डमुररर्ा 
(रु.) 

चे नगर  
(रु.) 

 

पौराई, 
ब्रमस्थान 
(रु.) 

सन्द् परु 
(रु.) 

बािचनपरु 
(रु.) 

िडुीवेिा 
गैडाटार(रु.

) १ धान,नाङ्गिो, ोरी पाटा 
पल्िा 

%० ३० ३० २० ३० २० २० 
२ माछा प्रम  पसि ५० ४० ३० २० ३० ३० ३० 
३ वकराना प्रम  पसि  ५० ४० ३० २५ ३० ३५ ३५ 

४ ितु्ता चप्पि प्रम  पसि ५० ४० २० २० ३० २० २० 
५ आि,ुप्र्ाि प्रम  पसि ५० ५० १५ ३० ३० २० २० 
६ फिफुि बेच्ने प्रम  पसि ५० ४० २० २५ ३० २० २० 
७ मौसमी फिफुि प्रम  के्रट ५० २० १० १५ १० ५ ५ 
८ हररर्ो साग सजब्ि िगार्  

 रकारी बेच्ने प्रम  पसि 
५० ५० १५ ३० ३० २० २० 

९ हररर्ो साग सजब्ि प्रम  
टोकरी 

२० २० १० ५ १० ५ ५ 
१० मोची,हिाम  प्रम  पसि ४० २० १० २० १० १० १० 
११ हाँस कुिरुा, परेवा(िोडी) 

प्रम  गोटा 
५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ 

१२ िमडबवुट प्रम  पसि ५० ५० ३० २५ ३० १५ १५ 
१३ डािा, नाङ्गिा, कुचो 

समे  रािी व्र्ापार गने 
प्रम  पसि 

३० ३० ३० १५ ३० १५ १५ 
१४ ममठाई प्रम  पसि ५० ३० २० २० ३० २० २० 
१५ इिेजक्ट्रक सामान (घडी, 

टचि िाइट, िाईटर, 
चाििर) प्रम  पसि 

४० २५ २५ २० २५ २० २० 
१६ घोङ्गी प्रम  पसि ३० ३० १५ १५ ३० १५ १५ 
१७ जचर्ा प्रम  पसि २० २० २० १० २० १५ १५ 
१८ नाक कान छेडने पसि ४० ३० २० १० १० १० १० 
१९ चना चटपटे,पानी परुी, 

सवि ,अनारस  आिी प्रम  
पसि 

$० २० १५ २० ३० १५ $) 

२० चरुा प्रम  पसि ४० ३० २० २५ ३० २० २० 
२१ परच्र्नु प्रम  पसि ५० ३० १५ २५ ३० २० २० 
२२ ववउ वविन प्रम  पसि ५० २० १५ १५ २० १५ १५ 
२३ समु ि चनुा प्रम  पसि ३० २५ १५ २० १० १५ १५ 
२४ पान प्रम  पसि ३० २५ १५ १० १० ३५ ३५ 
२५ ममठा बेच्ने प्रम  पसि ५० ३० १५ २० २० १५ १५ 
२६ कटवपस प्रम  पसि ५० ४० २५ ३० ५० ३० ३० 
२७ रेडीमेड कपडा प्रम  पसि ५० ४० २५ ३० ३५ ३० ३० 
२८ थान कपडा प्रम  पसि ^० ४० २५ ३० ३५ ३० 4० 
२९ हा े मोमसन प्रम  गोटा २० १० १० १० १० १० १० 
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३० पर्र वािा मेमसन प्रम  
गोटा 

३० २० १० १५ २० १० १० 
३१ मरुही च्र्रुा प्रम  पसि ४० २५ २५ २० २५ १५ १५ 
३२ मरुही, पकौडा, कचडी 

प्रम  पसि 
३० ३० १५ २० ३० १५ १५ 

३३ पाउरोटी मबस्कुट प्रम  
पसि 

३० २० १५ २० २० १५ १५ 
३४ मास ुफ्राइ (सेकुवा, 

भटुुवा) प्रम  पसि 
५० ५० ५० २० २० ५० ५० 

३५ माटोको भाँडा बेच्ने प्रम  
पसि 

$) ३० ३० २० ३० १५ १५ 
३६ प्रम  होटि ५० ५० २० २० ५० ५० ५० 
३७ भाँडा व िन  प्रम  पसि %० ४० २५ ३० ३० २० २० 
३८ पश ुव्र्पार  फि  $) २५ २० २५ २५ २० २० 
३९ डिुवुा घजुम् मा घपुचकु 

रािी बेच्न े
३० २० १५ २० २० २० २० 

४० फिामको सामान 
(हमसर्ा, िःुुपी, चकु्कः)ु 
बेच्ने प्रम  पसि 

३० २० २० २० २० २० २० 
४१ फोटो  था कापीबेच्ने प्रम  

पसि 
३० ३० २५ २० ३० ३० ३० 

४२ मसरा प्रम  पसि ५० ५० ३० ३० ३० ३० ५० 
४३ िमस बाख्राको छािा बेच्ने 

प्रम  पसि 
५० ५० ३० २५ ३० ३० ५० 

४४ 

 

बिाम, भटमासबेच्ने प्रम  
पसि 

५० २० १५ १० ३० २० २० 
४५ जचनीकटौरा  था अन्द्र् प्रम  

पसि 
२० २० १५ १० १५ २० २० 

४६ साइकि ममि  प्रम  पसि ३० ३० २० २० ३० ३० ३० 
४७ ग्वािा  फि  प्रम  मि. २ २ २ २ २ २ २ 
४८ आईसवक्रम  था वरफ 

बेच्ने प्रम  पसि 
३० ३० १५ १५ १५ ३० ३० 

४९ ढुङ्गग्री बेच्ने प्रम  पसि  ३० २० १५ १५ १५ १० १० 
५० औठी ंबेच्ने प्रम  पसि ३० २० १५ १५ २० २० २० 
५१ चामि, मकै िगार् को 

िाद्यात्र प्रम  पसि 
५० ५० ५० १५ २० २० २० 

 

 

ि. पशबुध (काटमार) शलु्क 
मस .न.  वववरण िर(रु.) 
१ रांगा,पाडासुंगरु, बगरुप्रम गोटा ३००।- 
२ िसीबोका प्रम गोटा १००।- 
3 कुिरुा, हास,प्रम गोटार(परेवा  ) िोडी ५।- 
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अनसूुची -११ 
(ऐनको िफा ११ को उपिफा (१) सँग सम्बजन्द्ध ) 

पावकि ङ्ग शलु्कको िर 

rGb|k'/ gu/kflnsfsf] g'gy/ ko{6sLo :yn, sfnfkfgLlkslgs :yn, ;lxb :df/sdf ;jf/L 

;fwgdf b]xfosf] kfls{u+ z'Nstf]lsPsf] 5 .वविेशीसवारीसाधनकोहकमा िोब्बर शलु्क िाग्नेछ। 

सवारीकोवकमसम दिवा पावकि ङ शलु्किर रात्री मबश्राम शलु्क 

बस, ट्रक, ममनीवस, ट्याक्टर आदिमा रु.२०।- रु.५0।- 

जिप, कार, माईक्रोभेन, भेन, टेम्पो, पावर वटिरआदिमा रु.१५।- रु.२०।- 

Df]^/ ;fOsn 10. 20. 

 

अनसूुची -१२ 
(ऐनको िफा १२ को उपिफा (१)¸ (२) र (३) सँग सम्बजन्द्ध ) 

सेवा शलु्क¸ िस् रुको िर 

क) कोइिा व्र्वसार्ीहरुबाट मिइने सरसफाई  था स्थानीर् ववकासका िामग मिइन ेसेवा शलु्क  
४ िेिी ६ चके्क ट्रक             रु. १५०।- 
१० चके्क ट्रक       रु. २००।- 
१० चके्क ट्रक भन्द्िा मामथ      रु. २५०।- 
 

ि अचि सम्पजत्त मलु्र्ाङ्गकन सेवा शलु्क  
 प्रम  हिार रु.१का िरिे सम्पजत्त मलु्र्ाकन सेवा शलु्क मिईनेछ ।  
 मबद्याथीहरुिे सम्पजत्त मलु्र्ाकन गराई वविेशमा अध्र्र्न गनि िानेको हकमा मलु्र्ाकन गररएको रकमको ५०% का 
िरिे छुट दिई मलु्र्ाकन सेवा शलु्क मिईने छ । 
 

ग) नक्सा पास िस् रु  
मस.न. वववरण िर 

(रु.) 
िर 

(रु.) 1 

 

आर.सी.सी. फे्रम स्टक्चर भईु  िा रु. परुानो नर्ाँ 
!/- @/- 

2 आर.सी.सी. फे्रम स्टक्चर पवहिो  िा िेजि रु. !/- @/- 

3 मसमेण्ट िोडाईमा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो–आर.सी.सी. छाना  %) पैसा 
4 माटोको िोडाईमा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो–आर.सी.सी. छाना रु. %) पैसा 
5 मसमेण्ट िोडाईमा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो–िस् ाको छाना रु. 
6 माटोको िोडाईमा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो–िस् ाको छाना रु. ५० पैसा 
7 मसमेण्ट िोडाईमा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो–टार्िको छाना रु. 
8 बाउण्ड्री कम्पाउण्ड वाि प्रम  रमनङ वफट रु. ५० पैसा 
9 कच्ची घर काठ सेन्द्टर बेरा समे  रु. ५०पैसा 
10 घरनक्सा फार्ि प्रम  फार्ि रु २०० 
११ घर सम्पन्न प्रमाण पत्र  ५०० 
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मस.न. वववरण िर 
(रु.) 

िर 
(रु.) १२ घर मनमािण गिाि सरसफाई शलु्क– नक्सा पासको मनवेिन पेश गरे पिा  घर मनमािण सरसफाई शलु्क 

वाप  रु. १०००।०० िेजि २०००।०० सम्म धरौटीमा राजिनछे । र्िी घर मनमािण सम्बन्द्धी 
सामाग्री घर सम्पन्न प्रमाण पत्र मिने अवस्थासम्म सडकमा रहेमा सोही धरौटीबाट सोधभनाि हनुे गरी 
सरसफाई शलु्कमा कार्म गररनेछ । न्द्रू्न म ५०० रािस्व असिु गररनेछ र अन्द्र् धरौटी वफ ाि   
गररनेछ ।  

५०० 

 

ग मसफारीस िस् रु 

मस.न. मबवरण िस् रु (रु.) 
1 मनवेिन ि ाि िस् रु  १०।- 
2 अगीकृ  नागररक ाको मसफाररस िस् रु  २००।- 
3 िग्गा नामसारीको मसफाररश िस् रु ५००।- 
4 धनीपूिाि र नागररक ाको नामसंशोधनको मसफाररस िस् रु १००।- 
5 स्थार्ी बसोबास रहेको मसफाररस िस् रु १००।- 
6 अपू ािीको मसफाररस िस् रु ५००।- 
7 नक्कि वा प्रम मिवप िस् रु प्रम  पाना १०।- 
8 ममिापत्र िस् ूर  िबैु थरीबाट  ५००।- 
9 द्यण्ड िरीवाना मनर्मानसुार बढीमा ५०००।- 
10 वविेशका िामग गररने मसफाररश र पेन्द्सन पट्टाको िामग गररने मसफाररशमा ५००।- 
11 पजञ्जका िाग ुहून ुभन्द्िा अगामडको िन्द्मममम  र वववाहको मसफाररशमा !००।- 
12 नाम, उमेर, िन्द्मममम को साधारण मसफाररशमा  १००।- 
13 संस्थाग  अनरुोधमा व्र्जि मबशेर्िाई गररएको वकटानी मसफाररशमा  ५००।- 
14 हकभोग  था िो भोगको मसफाररश िस् रु ५००।- 
15 नरवढी  था छुट िग्गा ि ाि सम्वन्द्धी मसफाररशमा  ५००।- 
16 मबद्य ु, टेमिफोन र िानेपानी िडानका िामग गररन ेमसफाररशमा  १००।- 
17 संघसस्था ि ािको मसफाररश िस् रु ५००।- 
18 बैिेजशक रोिगारको िामग गररने मसफाररश िस् रु १००।- 
19 नगरपामिकाको  ्र्ाड्ढ रेकडिको प्रम  पाना १००।- 
20 ना ा प्रमाजण  मसफारीसमा  २००।- 
21 मनिी स् रका किेि स्वीकृम को िामग मसफाररश िस् रु !)०००।- 
22 मनिी उच्च मा.मब.  हको ववद्यािर् स्वीकृम को मसफाररश िस् रु *०००।- 
23 मनिी स् रका मा.मब.  हको ववद्यािर् स्वीकृम को मसफाररश िस् रु %०००।- 
24 मनिी स् रका मन.मा.मब.  हको ववद्यािर् स्वीकृम को मसफाररश िस् रु #०००।- 
25 मनिी स् रका प्रा.मब.  हको ववद्यािर् स्वीकृम को मसफाररश िस् रु @)००।- 
26 मनिी पूवि प्राथममक मबद्यािर् संचािन अनमुम  शलु्क १%००।- 
27 मनिी स् रका ववद्यािर्को किा थपको मसफाररश िस् रु १%००।- 
28 जशश ुस्र्ाहार केन्द्र चाईल्ड केर्र सेन्द्टर !)००।- 
29 पररवारीक िग  (िनस)ख्र्ा) नववकरण िस् रु  २०।- 
30 मिि ुपररचर् पत्र  ५०।- 
31 मबववध मसफारीस िस् रु १००।- 
32 सििममन गरी गररने मसफारीसमा अम जि मिईने रकम १००।- 
33 अन्द्र् वववाह मसफारीस  १००।- 
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मस.न. मबवरण िस् रु (रु.) 
34 चररमत्रक मसफारीस २००।- 
३५ िग्गा मलु्र्ाकन मसफाररस ३००. 
३६ 

 

 

साना उधोग ि ाि सििममन मसफाररस ५००/ 
३७ िग्गाधमन प्रमाणपूिाि प्रम मिवप मसफारीस १००।- 
३८ ३ पसु् े िलु्ने मसफारीस १००।- 
३९ अग्रिेी भार्ावाट गररने मसफाररस ३००।- 
४० नरवडी वा छुट िग्गा ि ािको सम्पजत्त कर वा मािपो  बझुाउन आएमा प्रम  िग्गाधमनिाई 

अम ररि शलु्क वाप  
५००।- 

४१ अममन सेवा शलु्क ५००।- 
 ४२ घटना ि ाि प्रमाण पत्र िस् रु ( ३५ दिन मभत्र ि ाि हनु आएमा  ०/- 
४३ घटना ि ाि प्रमाण पत्र िस् रु ( ३५ दिन मभत्र ि ाि हनु नआएमा  ५०।- 
४४ 

 

 

संध सस्थाको बैक िा ा िोल्िा गररने मसफाररसमा  १००।- 
४५ चन्द्रपरु नगर िेत्रमा सचार सेवा ववस् ारका िागी टावरका िागी गररन ेमसफाररसमा  ५०००।- 
46 उद्योग धन्द्िा सििममन मसफाररस #!!)/- 

47 मोही  था सििममन मसफाररस १५००. 
48 चौहािी प्रममजण  ३५० 
४९ घर बाटो मसफाररस ५५० 
५० मनजि िग्गामा िगार्को रुि कटान मसफाररस ५०० 
५१ िागा नामसारी सजििममन मचुलु्का िस् रु १००० 
५२ नागररक ा मसफाररस िस् रु ५० 
५३ राहिानी मसफाररस १५० 
 

घ) फाराम, काडि िस् रु 
नगरपामिकावाट उपिब्ध गराईने िेहार्का फमि र काडिको िस् रु मनम्नानसुार रहेको छ। 
मस.न. मबवरण िस् रु (रु.) 
१ नगररक ाको अनसुचुी सवह  मसफारीस िस् र  २५।- 
२ सबै प्रकारका मनवेिनको फारम िस् र १०।- 
३ पररवारीक िग  िनसख्र्ा काडि� को काडि िस् रु २५।- 
४ व्र्वसार् प्रमाण पत्रको काड िस् र १००।- 
५ व्र्वसार् नवीकरण प्रम मिपी िस् र ५०।- 
६ िनसहभामग ामिुक र्ोिना माग िरिास्  फारम १०।- 
७ घर िग्गा करको मनवेिन फारम १०।- 
८ चार चके्क ठेिाको ब्ि ुबकु काडि िस् र २५।- 
९ ररक्साको ब्िकु बकु काड िस् रु २५।- 
१० चार चके्क ठेिाको िाईसेन्द्स काड िस् रु २०।- 
११ ररक्साको िाईसेन्द्स काडि िस् रु २०।- 
१२ धरौटी वफ ािको मनवेिन फारम १०।- 
१३ अनसुचुी फारम मात्र १०।- 

 

ङ) सवारी साधन शलु्क 
नेपािी नागररक ा नभएका भाडाका ठेिा, ररक्साभ्र्ान चािकवाट नगरपामिका िेत्रमभत्र सचािन भएका ठेिा, ररक्सा भेन िाई 
अस्थार्ी रुपमा ि ाि गरी ब्िबुकु उपिब्ध गराइने छ, उपिब्ध भएका ब्ि ुबकुको प्रत्रे्क आमथिक बर्िमा नववकरण िस् रु रु. 
१००/- मिईन ेछ । 
िस् रु ररक्सा, ठेिा आदि 
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मस. 
न. 

मबबरण भाडाको 
ररक्सा भेन 
(रु.) 

मनजि ररक्सा 
भेन (रु.) 

चर चके्क 
ठेिा (रु.) 

िईु चके्क 
ठेिा 
(रु.) 

चािक 
प्रमाण–पत्र 
(रु.) १ ि ाि िस् रु ६०।- ६०।- ५०।- २०।- २०।- 

२ बकु िस् रु र काडि ६०।– ६०।- ६०।- ६०।-– २०।- 
३ नामसारी िस् र ५०।- ५०।- ५०।- ५०।- – 

४ नमबकण २५।- २५।- २५।- २५।- २०।- 
५ प्िट नम्वर िस् रु १०।- १०।- १०।- १०।- – 

६ फे्रम हेरफर िस् रु ५०।- ५०।- ५०।- ५०।- – 

७ ररक्सा चािक अनमुम  पत्र प्रम मिपी िस् रु 
(काडि समे ) 

   २५।-  

िररवाना 
१. चािक प्रमणपत्र नबनाई ररक्सा, ठेिा संचािन गरेको भेवटएमा पक्राउ गरी ररक्सा, ठेिा धमनिाई पवहिो पटक रु ५०।– 
र त्र्स पमछ पटकै वपछे थप रु.६०।– िररवना गररन ेछ र पक्राउ परेको ३  ीन� दिन पमछ मात्र फुकुवा हनुेछ । 
२. ररक्सा चािक प्रमाण पत्र बनाई साथमा नबोकेको वा बोकेको भए नवीकरण नगरेको चािकिाईि पटकै वपच्छे रु.१०।– 
का िरिे िरीवाना गररनेछ । 
३. र्स नगरपामिका िेत्र मभत्र ववना नम्बरका ररक्सा, ठेिा, ररक्सा भ्र्ान र स्कुि भ्र्ान आदि सचािन भएमा त्र्स् ा 
सवारीहरु  रुुन्द्  पक्राउ गरी प्रथम पटक रु.५०।– िोस्रो पटक रु.१००।–  ेस्रो पटक रु.३००।– रुपैर्ा िररवाना गररनेछ 
। सो भन्द्िा बढी पक्राउ परेमा त्र्स् ा ररक्सा नगरामिकामा ल्र्ाई मनर्मानसुार मििाम मबक्री गररने छ । 
४. ररक्सा चािकिे नगरपामिकाबाट  ोवकएको भाडा िर भन्द्िा बढी मिएको पाईएमा मिएको सम्पणुि भाडा सम्वजन्द्ध  व्र्जििाई 
वफ ाि गराई ररक्सा चािकवाट रु.१०।– िररवाना गराईने छ । 
५. नगरपामिकािे  ोकेको रु. ५ अनसुार सवारी सचािन नगने   ोवकएको स्टेण्ड बाहेक अन्द्र्त्र पावकि ङ गने ररक्सा 
चािकिाई रु.१०।– िररवाना गररने छ । 
६. समर्मा ररक्सा, ठेिा, ररक्साभेन आदि सवारी साधन  था चािक प्रमाणपत्र नववकरण नगराएमा मनम्नानसुारको थप िररवाना 
मिई नववकरण गररने  छ । 
ररक्सा व्ि ुबकु नवीकरण 
म्र्ाि नाघेको १ महीना भन्द्िा मामथ ३ महीनासम्म रु१५.– 

म्र्ाि नघेको ३ महीना भन्द्िा मामथ ६ महीनासम्म रु२०.– 

म्र्ाि नाघेको ६ महीना भन्द्िा मामथ प्रत्रे्क आ .व.को रु२५.- 

 

चािक प्रमाणपत्र नववकरण 
म्र्ाि नाघेको ३ महीनासम्म                रु ५।- 

म्र्ाि नाघेको ३ महीना भन्द्िा मामथ ६ महीनासम्म रु१०।.- 

म्र्ाि नाघेको ६ महीना भन्द्िा मामथ एक आसम्मको.व. रु२०।.- 

 

 k|a]z z'Ns 

qm=;+= laj/0f laBfyL{ cGo 
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! rGb|k'/ gu/kflnsfsf] g'gy/ ko{6sLo :yn, sfnfkfgL lkslgs 

:yn, ;lxb :df/s / rGb|k'/ em/gfdf k|j]z z'Ns 

% !) 

@ ^) aif{pd]/ eGbfdflysf h]i7gfu/Ls / ckfÎx? lgz'Ns 

 ३ 
ननुथर िेत्रमा धाममिक  था बोिबम र्ात्रीहरु 

  

k'jf{wf/ pkof]u s/ 

rGb|k'/ u}*f^f/ ;*s v)* 

6«ofS6/ , lhk, sf/  २० Eff/tLo ;jf/L ;fwgsf] 

xsdf  bf]Aa/ s/ nfUg] 

छ . 
a; 6«s , l6k/ लोडर ५० 

स्क्य भेटर ५० 

 

rGb|k'/ gu/kflnsfsf] g'gy/ ko{6sLo :yn, sfnfkfgL lkslgs :yn, / ;lxb :df/sdf /x]sf 

3/ 6x/f k|of]u u/] afkt b]xfosf]+ z'Ns tf]lsPsf] 5 . 

! lkslgs ;d'xk|lt ;]8 &%). 

@ lkslgs ;d'xlagf ;]8 –v'nf ?kdf hldg pkof]u #)). 

 

अनसूुची -१३ 
(ऐनको िफा १३ को उपिफा (३) सँग सम्बजन्द्ध ) 

मबक्री  था मनकारी शलु्क िस् रुको िर 

मस .नं.  रािस्वकोिेत्रहरु इकाइि प्रस् ावव  िर कैवफर्  

१ प्राकृम क एवं िानीिन्द्र् वस् हुरुको ववक्री प्रम  घनफीटिः 

ढंुगा, मगट्टी, बािवुा र माटो 
प्रम  सेफ्टी रु.४ 

  

 

 

cf1fn], 

gfdM jn/fd 9sfn 

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


