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                                                                         सभामा पेश ममम िः २०७६|३|१० 
                                                                         सभाले स्वीकृ  गरेको  पेश ममम िः २०७६|४|२३ 
                                                                         प्रमाणि  गर्ने : राम चन्द्र चौधरी 

                                             पद : र्नगर प्रमुख  
 

प्रस्तावनााः चन्द्रपुर ्र्नगरपामलकाको आमथिक वर्ि २०७७।०७८ को अथि सम्बन्द्धी प्रस् ावलाई कार्ािन्द्वर्र्न गर्निको मर्नममत्त स्थार्नीर् 
कर  था शुल्क संकलर्न गर्ने, छुट ददर्ने  था आर् संकलर्नको प्रशासमर्नक व्र्वस्था गर्नि वाञ्छर्नीर् भएकोले, र्नेपालको संववधार्नक 
धारा २२८ को उपधारा (२) बमोणिम चन्द्रपुर ्र्नगर सभाले र्ो ऐर्न बर्नाई लागू गरेको छ ।  
 
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐर्नको र्नाम आमथिक ऐर्न, २०७७ रहेको छ । 

(२) र्ो ऐर्न२०७७ साल श्रावि १ ग ेदेणख चन्द्रपुर ्र्नगरपामलका के्षत्रमा लागू हुर्नेछ । 
२. सम्पतत कर: (१) र्नगरपामलका के्षत्रमभत्र कुर्नै व्र्वि वा संस्थाको स्वाममत्वमा रहेको िग्गा र त्र्स् ो िग्गामा बर्नेको 

भौम क संरचर्नाहरुलाई एकीकृ  रुपमा दहसाब गरी सम्पवत्त कर लगाइर्ने र असूल उपर गररर्नेछ ।  र गुठी िग्गामा 
सम्पवत्त कर लगाइर्न ेछैर्न । 

   (२) उपदफा (१) बमोणिम लगाइर्ने सम्पवत्त करको दर अनुसूची (१) मा उल्लेख भएबमोणिम  हुर्नेछ ।  
  (३) र्स दफा बमोणिम सम्पवत्त कर लगाउँदा घर िग्गाको आकार, प्रकार, बर्नौट र उपर्ोग,   अचल 

सम्पवत्तको उत्पादर्नशील उपर्ोगको अवस्था, र्नागररकको िीवर्नस् र, आमथिकस् र, कर म र्नि सक्र्ने क्षम ा, अचल 
सम्पवत्तको प्रचमल  बिार मूल्र्  था ह्रास मूल्र् समे लाई ववचार गरी कार्िपामलकाल ेआवश्र्क कार्िववमध बर्नाई लागु 
गर्नि सक्र्नेछ । 

(३) सम्पम कर घर,टहरा  था भोम क संचरर्नाले चचकेो िग्गामासम्पम  कर लगाई बाकी िग्गा र घर 
र्नभएका अन्द्र् िग्गामा दफा३ बमोणिम भुमम कर ( मालपो ) करमलइर्ने छ  

स्पणस्टकरि :र्स दफाको प्रर्ोिर्नको लामग घरले चचेको िग्गा भन्द्र्नाले घरल ेओगटेको िग्गाको के्षत्रफल र 
अमधक म सो के्षत्रफल बराबरको थपिग्गा सम े सम्झर्नु पदिछ | 

३. भूतम कर (मालपोत): र्नगरपामलका के्षत्रमभत्र अनुसूची (२) बमोणिम भूमम कर (मालपो ) लगाइर्ने र असूल उपर 
गररर्नेछ ।  दफा २ बमोणिम सम्पवत्त कर लागाएको िग्गामा भमूीकर (मालपो ) लगाईर्ने छैर्न ।  र ग  ववग को 
वांकी बक्र्ौ ा मालपो  रकम असूली गर्नि वाधा पर्ने छैर्न  । 

४. घर जग्गा बहाल कराः(१) र्नगरपामलका के्षत्रमभत्र कुर्नै व्र्विले घर, पसल, ग्र्ारेि, गोदाम, टहरा, सेड (छप्पर), 
कारखार्ना, िग्गा वा पोखरी पूरै वा आंमशक  बरल े बहालमा ददएकोमा बावर्िक बहाल रकममा बहाल कर लगाउर्न 
सक्र्नेछ । 
      (२) उपदफा (१) बमोणिम लगाईर्ने घरिग्गा वहाल करको दर अनुसूची (३) मा उल्लखे भएबमोणिम  हुर्नेछ । 
 (३) उपदफा (१) बमोणिम लगाईर्ने बहाल रकम मर्नधािरि गर्निको लामग र्नगरपामलकाल ेघरिग्गा रहेको स्थार्न 
 था संरचर्नाको प्रकारको आधारमा न्द्र्ूर्न म बहाल मूल्र्  ोकी सोही आधारमा बहाल रकम मर्नधािरि गरी कर मलर्न 
सक्र्नेछ ।  

५.  व्यवसाय कराः (१) र्नगरपामलका के्षत्रमभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सवेामा पूिँीग  लगार्नी र आमथिक कारोवारका आधारमा 
व्र्वसार् कर लगाइर्न ेर असूल उपर गररर्नेछ । 
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(२) उप दफा (१) बमोणिम ब्र्ापार, व्र्वसार्  था सेवा संचालर्न गर्नि चाहर्ने व्र्वि वा संस्थालाई व्र्वसार् 
द ाि गरी व्र्वसार् इिाि  प्रदार्न गररर्नेछ । इिाि  प्राप्त  ब्र्वसार्ीहरुले वावर्िक रुपमा ब्र्वसार् कर चिुा गरी 
ब्र्वसार् र्नववकरि गर्नुि पर्नेछ । 

 
(३) उपदफा (२) बमोणिम प्रदार्न गररर्ने व्र्वसार् इिाि  दस् ुरको दर ब्र्ापार, ब्र्वसार्  था सेवा    

संचालर्न गर्नि लाग्र्ने लगार्नीको आधारमा अनुसूची (४) मा  ोदकए बमोणिम हुर्नछे । 
(४) उपदफा (२) बमोणिमको इिाि  ववर्ना र्नगरपामलका के्षत्रमभत्र कुर्नै पमर्न ब्र्ापार, ब्र्वसार्  था   

सेवा सचंालर्न गर्नि पाईर्ने छैर्न ।  
(५) उपदफा (४) बमोणिम मलइर्ने व्र्वसार् करको दर अनुसूची (५) मा  ोदकए बमोणिम हुर्नेछ । 
(६) र्स दफा बमोणिमको कर उठाउर्नका लामग आवश्र्क पर्न ेकार्िववमध र्नगर कार्िपामलकाले  स्वीकृ  गरी 

लागु गर्नि सक्र्नेछ । 
६.  जडिबुटी, कवािी र जीवजन्तु कराः (१) र्नगरपामलका के्षत्रमभत्र कुर्नै व्र्वि वा संस्थाले ऊर्न,खोटो, िदडबुटी, वर्नकस, कवाडी 

माल र प्रचमल  कार्नरू्नल े मर्नर्ेध गररएको िीविन्द्  ु वाहेकका अन्द्र् म वृा माररएका िीविन्द् कुो हाड, मसङ, प्वाँख, 
छाला िस् ा बस् कुो व्र्वसामर्क कारोवार गरेवाप अनसूची (६) बमोणिमिदडबुटी, कवाडी  था िीविन्द् ुकर लगाइर्न ेर 
असूल उपर गररर्नेछ । 

स्पष्टीकरि : र्स दफाको प्रर्ोिर्नको लामग कारोवार भन्द्र्नाल ेववके्र ाले िारी गरेको ववल वा वीिक वा लरे्नदेर्न 
भएको िमर्नर्ने प्रमािलाई सम्झर्नु पदिछ र र्नगरपामलकाले कर लगाउँदा कारोवार रकमको मर्नणि  प्रम श का दरल े
लगाउर्ने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोणिमका वस् ुको ब्र्वसामर्क कारोवार गर्न ेब्र्िी वा संस्थालाई र्नगरपामलकाल ेब्र्वसार् 
इिाि  दददा कर बुझाउर्ने श ि र ववमध समे   ोकी  इिाि  ददर्नछे । 

७. सवारी साधन कराः (१) र्नगरपामलका के्षत्रमभत्रका सवारी साधर्नमा प्रदेशलेसवारी साधर्न कर लगाउर्ने र उठाउर्नेछ ।  र 
टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा र ववद्यु ीर् ररक्सा  थास्कुटरमा र्नगरपामलकाले सवारी साधर्न करलगाउर्न ेर उठाउर्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणिम र्नगरपामलकाले लगाउर्ने भर्नी  ोदकएका सवारी साधर्नहरुको द ाि, र्नवीकरि र 
सवारी साधर्न करको दर अनुसूची (७) बमोणिम हुर्नेछ । 

(३) प्रदेशले लगाएको सवारी साधर्न कर रकमबाट र्नगरपामलकाल ेप्राप्त गर्न ेदहस्सा प्रचमल  संघीर् र प्रदेश 
कार्नूर्नमा  ोदकए बमोणिम हुर्नेछ ।  

८. ववज्ञापन कर: (१) र्नगरपामलका के्षत्रमभत्र हुर्ने ववज्ञापर्न,प्रचारप्रसार आददका लामग राख्न ददर्ने साइर्नबोडि, ग्लोबोडि, स्टल 
आददमा अनुसूची (८) बमोणिम ववज्ञापर्न कर लगाइर्न ेर असूल उपर गररर्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणिमको कर उठाउर्नका लामग आवश्र्क पर्न ेकार्िववमध र्नगर कार्िपामलकाल ेस्वीकृ  
गरी लागु गर्नि सक्र्नेछ । 

(३) र्स दफा बमोणिम र्नगरपामलकाले उठाएको ववज्ञापर्न कर बाप को रकम प्रचमल  संघीर् र प्रदेश 
कार्नूर्न बमोणिम सम्बणन्द्ध  प्रदेशसंग बाँडफाँड गररर्नेछ । 

(४) वबज्ञापर्न कर ब्र्बणस्थ   था मर्नर्मर्न गर्नि मर्नम्र्न बमोणिमको र्नीम  अपर्नाइर्न ेछ । 
  (क)कुर्नै पमर्न प्रकारको वबज्ञापर्न गदाि र्नगरपामलकाबाट पूवि स्वीकृम  मलएर मात्र गर्नुिपर्नेछ। 

(ख)र्नेपाल सरकारको र्नीम  बमोणिम सािवििमर्नक स्थलमा ववज्ञापर्न गर्नि बन्द्देि गरेका -
मादकपदाथि, सु ीिन्द्र् पदाथि िस् ा वस् ुहरुको ववज्ञापर्न गर्नि पाईर्न ेछैर्न।  

(ग) र्नेपाल सरकारका  फािबाट हुर्न े िर्नच ेर्ना मूलक सूचर्ना  था प्रचार प्रसार समाग्रीहरुमा 
ववज्ञापर्न कर मलईर्नेछैर्न।  
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(घ) व्र्ापार, व्र्वसार् वा कार्ािलर् रहेको स्थार्नको पररचर्पाटीको हकमा बढीमा ६ दफट लम्वाइ 
र ३ दफट चौडािई भएको पररचर् पाटीको कर मलईर्ने छैर्न  ोदकएको साइि भन्द्दा वढीको पररचर्पाटी राख्न 
पाइर्नेछैर्न।  

(ङ) स्वीकृ ीर्नै र्नमलई राणखएका ववज्ञापर्न सामाग्री हटाउर्ने सदकर्ने छ । र्दी स्वीकृ ी ददर्न उपर्िु 
ठामर्नएमा लाग्र्न ेकरको श प्रम श  बराबर िररवार्ना मलई र्नगरकार्िपामलकाल ेस्वीकृ ी ददर्न सदकर्नेछ।  

(च) ववज्ञापर्न गर्ने संस्था वा व्र्विले स्वीकृ  समर्ावधी समाप्त भएपमछ ववज्ञापर्न गर्ने संस्था वा 
व्र्विले वबज्ञापर्न समाग्री स्वर्म  ुरुन्द्  हटाउर्नुपर्नछे । अन्द्र्था र्नगर पामलकाल ेहटािई िफ  गर्नेछ।  

९. मनोरञ्जन कराः (१) र्नगरपामलका के्षत्रमभत्र सचंामल  मसर्नेमाहल,सांस्कृम क प्रदशिर्नहल, मथर्टर सङ्गी , मर्नोञ्िर्न 
प्रदशिर्नस्थल,िाद,ू सकि स, चटक िस् ा मर्नोरञ्िर्न व्र्वसार् सेवामा प्रदेश कार्नूर्नल े  ोके बमोणिम मर्नोरञ्िर्न कर 
लगाई असलु उपर गररर्नेछ ।  

    र प्रदेश कार्नूर्न बमर्नर्नसकेको अवस्थामा र्स दफा बमोणिम र्नगरपामलकाल े अनुसूची (९) 
बमोणिमको दरमा मर्नोरञ्िर्न कर लगाइर्ने र उठाइर्नछे ।  

(२)उप दफा (१) बमोणिम र्नगरपामलकालेउठाएको मर्नोरञ्िर्न कर बाप को रकम प्रचमल  संघीर् र प्रदेश 
कार्नूर्न बमोणिम सम्बणन्द्ध  प्रदेशसंग बाँडफाँड गररर्नेछ । 

१०. बहाल वबटौरीशुल्काः (१) र्नगरपामलकाल ेआफुले मर्नमािि, रेखदेख वा संचालर्न गरेका देहार् बमोणिमका सम्पवत्तहरुमा 
अनुसूची (१०) बमोणिमको दरमा वहाल ववटौरी शुल्क लगाउर्न र उठाउर्न सक्र्नेछ ःिः 

(क) आफुल ेमर्नमािि गरेका वा आफ्र्नो स्वाममत्वमा रहेका भवर्न, िग्गा वा अन्द्र् सम्पवत्त,  
(ख) आफ्र्नो रेखदेखमा रहेको सावििमर्नक स्थल, ऐलार्नी िग्गा वा बाटोको छेउको िग्गामा भएका      
     अस्थाई टहरा, छाप्रा वा पसल वा आवास, 
(ग)  र्नगरपामलकाले  ोकेको सावििमर्नक स्थल, हाटबिार, मेला, िात्रा आददमा थापकेा पसल,  
(२) उपदफा (१)को खण्ड (क) र (ख) बमोणिमको सम्पवत्तमा बहाल वबटौरी शुल्क उठाउर्नका लामग 

कार्िपामलकाल ेन्द्र्ूर्न म दर मर्नधािरि गरी बोलपत्र वा दरभाउ पत्र वा डाँक बढावढको माध्र्मवाट बहालमा ददर्न सक्र्नेछ 
। 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोणिमको सम्पवत्तमा बहाल ववटौरी शुल्क उठाउर्नकालामग र्नगरपामलकाल े
त्र्स् ो स्थार्नमा खरीद वबक्री हुर्ने वस् ु  था सेवा एवं कारोवारको आधारमा  ोकेको न्द्र्ूर्न म बहाल ववटौरी शुल्कको 
दरमा वोलपत्र वा दरभाउ पत्र वा डाँक बढावढको माध्र्मवाट बहाल ववटौरीमा ददर्न सदकर्नेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) बमोणिम बहाल ववटौरीमा ददंदा श ि सदह  सम्झौ ा गरी ददर्नु पर्नेछ ।  
११. पाडकि ङ्ग शुल्काः (१) र्नगरपामलकाल े आफ्र्नो के्षत्रमभत्र  ोकेको पादकि ङ्गस्थलमा सवारी साधर्नलाई पादकि ङ्ग सुववधा 

उपलब्ध गराएवाप  पादकि ङ्ग गर्न ेसमर्को आधारमा अनुसूची (११) मा उल्लेख भएबमोणिमको दरमा पादकि ङ्ग शुल्क 
लगाइर्ने र असूल उपर गररर्नेछ । 

(२) र्नगरपामलकाल ेउपदफा (१) बमोणिम  ोकेको स्थार्न वाहेक अन्द्र् स्थार्नमा सवारी पादकि ङ्ग गर्नि रोक 
लगाउर्न सक्र्नेछ ।  र रािमागि  था सहार्क रािमागिको सडक अमधकार के्षत्रमभत्र र्स दफा बमोणिम सवारी पादकि ङ्ग 
गराइर्ने र शुल्क लगाइर्न ेछैर्न । 

(३) र्नगरपामलकाल ेसवारी पादकि ङ्ग के्षत्र मर्नधािरि गदाि सवारी आवागमर्नमा बाधा र्नपुग्र्न ेगरी ट्रादफक प्रहरी 
कार्ािलर्संगको समन्द्वर्मा गर्नेछ । 

१२. सेवा शुल्क, दस्तुराः (१) र्नगरपामलकाल े आफ्र्नो के्षत्रमभत्रसञ्चालर्नमा रहेका केबलकार, टे«दकङ्ग, कार्ादकङ्ग, 
क्र्ार्नोमर्नङ्ग, बञ्िी िम्प, णिपप्लार्र,¥र्ाणफ्टङ्ग,प्र्ाराग्लाइदडङ्ग लगार् का स्थार्नीर् पर्िटर्न, मर्नोरञ्िर्न  था 
साहमसक खेलकुद सम्बन्द्धी सेवा वा व्र्वसार्मा सेवा शुल्क लगाइर्ने र असूल उपर गररर्नेछ । 
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    र सीमा र्नदी वा अको गाउँपामलका वा र्नगरपामलकाको के्षत्रलाई समेटेर सञ्चालर्न हुर्न े सेवा वा 
व्र्बसार्मा सेवा शुल्क लगाउँदा सम्बणन्द्ध  र्नगरपामलकासँग समन्द्वर् गरी लगाइर्नेछ ।  

(२) र्नगरपामलकाल े मर्नमािि वा संचालर्न  था व्र्वस्थापर्न गरेका स्थार्नीर् पूवािधार वा उपलब्ध गराएको 
देहार्को कुर्नै सेवा उपर्ोग गरे बाप  सम्बणन्द्ध  सेवा प्रदार्क  था  सेवाग्राहीलाई सेवा शुल्क, दस् रु लगाइर्ने र असूल 
उपर गररर्नेछ ःिः 

(क) खार्नेपार्नी, वविलुी, अम मथ गहृ, धमिशाला, पुस् कालर्, सभागहृ र त्र्स् ै अन्द्र् सेवा सुववधा, 
(ख) फोहोरमैला व्र्बस्थापर्न, सरसफाई, ढल मर्नकास, सडक बत्ती िस् ा सेवा सुववधा, 
(ग) शौचालर्, पाकि , स्र्नार्नगहृ, पौडी पोखरी, व्र्ार्ामशाला, गेष्टहाउस, पर्िटकीर् स्थल, छात्रावास, हाटबिार, पश ु

बधशाला, शबदाहगहृ, धोवीघाट र त्र्स् ै अन्द्र् सुववधा, 
(घ) सडक, बस पाकि , ढल, पुल िस् ा सेवा, 
(ङ) अचल सम्पवत्त वा अन्द्र् कुर्न ैववर्र्को मूल्र्ाङ्कर्न सम्बन्द्धी सवेा,  
(च) र्नगरपामलकाल ेप्रदार्न गर्ने मसफाररश सम्बन्द्धी कुर्नै सेवा,  
(छ) ऐम हामसक स्थल, पुरा ाणत्वक स्थल एवं धाममिक महत्वका सम्पदाको प्रवेश शुल्क । 

 र ऐम हामसक स्थल, पुरा ाणत्वक स्थल र धाममिक महत्वका सम्पदामा प्रवेश गदाि र्नेपाली 
र्नागररकलाई र्स प्रकरि बमोणिम शुल्क मलर्न पाइर्ने छैर्न । 
(३) र्नगरपामलकाले सहकारी संस्था, एफ.एम. रेदडर्ो, “घ” बगिको मर्नमािि व्र्बसार्ी इिाि , ववद्यालर् 

स्थापर्ना, ट्र्सुर्न  था कोमचङ्ग सेन्द्टर, और्धी पसल,स्थार्नीर् व्र्ापाररक फमिको द ाि, अर्नुमम , र्नववकरि  था 
मर्नर्मर्न आदद सेवामा सेवा शुल्क दस् ुर  ोकी लगाइर्न ेर उठाइर्नछे । 

(४) दफा (१), २) र (३) बमोणिम लगाइर्ने सेवा शुल्क, दस् ुरको दर अनुसूची (१२) मा उल्लेख 
भएबमोणिम हुर्नेछ । 

१३. ववक्री तथा तनकासी शुल्क :(१) र्नगरपामलकाले आफ्र्नो स्वाममत्वमा रहेको सम्पवत्त वा आफ्र्नो रेखदेखमा रहेको सावििमर्नक 
स्थलवाट उत्पादर्न हुर्ने ढंुगा, मगट्टी, बालुवा, माटो, काठ दाउरा, िरािुरी, स्लेट आदद प्राकृम क एवं खार्नीिन्द्र् 
वस् ुहरुको ववक्री गर्नि सक्र्नेछ । 

(२) र्नगरपामलकाले आफ्र्नो के्षत्रमभत्रउत्पादर्न भै आफ्र्नो मसमा के्षत्रभन्द्दा बादहर मर्नकासी हुर्ने ढंुगा, मगट्टी, 
बालुवा, माटो, काठ दाउरा, िरािुरी, स्लेट आदद प्राकृम क एव ं खार्नीिन्द्र् वस् कुो वाह्य मर्नकासीमा मर्नकासी शुल्क 
लगाउर्न सक्र्नछे । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोणिम र्नगरपामलकाल ेगर्ने ववक्री प्रदेश कार्नरु्नले  ोके बमोणिम र  मर्नकासी 
शुल्कको दर अनुसूची (१३) मा  ोदकए बमोणिम हुर्नेछ । 

(४) कार्िपामलकाले आफ्र्नो प्रर्ोगमा र्नआउर्ने पुरार्ना र काम र्नलाग्र्ने वस् ु, उपकरि  था सामार्नहरु 
मललामववक्री गर्नि सक्र्नछे ।  

(५) कार्िपामलकाले र्नागररकको सवुवधाको लामग ववमभन्द्र्न फाराम  था पुस् कहरु वा अन्द्र् सेवा ववक्री गर्नि 
सक्र्नेछ ।  

(६) उपदफा (१) बमोणिमका वस् ुहरु ववक्री  था उपदफा (२) बमोणिमको मर्नकासी शुल्क असूलीका लामग 
ववक्री  था मर्नकासीको पररमाि  था दर मर्नधािरि गरी वोलपत्र, दरभाउ पत्र वा डाँक बढावढको माध्र्मवाट गररर्ने छ ।  

१४. घरजग्गा रक्षजषे्ट्रशन शुल्क :(१)घर िग्गा रणिष्ट्रेशर्न शुल्क प्रदेश कार्नरू्नले  ोके बमोणिम लगाइर्न ेर  उठाईर्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोणिम उठेको रकम संघीर् र प्रदेश कार्नरू्न बमोणिम बाँडफाँट गररर्नेछ ।  
(३) घर िग्गा रणिष्ट्रेशर्न शुल्क उठाउर्न र्नगरपामलकामा साधर्न, स्रो , प्रववमध, िर्नशवि  था कार्ािलर् 

व्र्वस्थापर्न र्नभएसम्म र्नेपाल सरकारले  ोकेको कार्ािलर् माफि   उठाईर्नेछ ।  



6 
 

१५.  दण्ि जररवाना :(१) र्नगरपामलकाल े मर्नधािरि गरेको कर, शुल्क  था महसुल  ोदकएको समर्मा भुिार्नी र्नगरेमा 
सम्बणन्द्ध  कार्नूर्नमा दर  ोदकएकोमा सोही बमोणिम र र्न ोदकएकोमा कार्िपामलकाबाट मर्नधािरर  दरमा िरीवार्ना सदह  
बक्र्ौ ा असुल गर्नेछ । 

(२) र्नगरपामलकाले उप दफा (१) बाहेक प्रचमल  कार्नरू्न पालर्ना र्नगरेको कसूरमा लगाउर्ने अन्द्र् दण्ड 
िररवार्ना रकम सम्बणन्द्ध  कार्नुर्नमा  ोदकए बमोणिम हुर्नछे । 

१६. कर छुट :(१) ठेक्का रकम एकमषु्ठ वा बावर्िक रुपमा म र्नुिपर्न ेरािस्व सोही आमथिक बर्िको पौर् मसान्द्  मभत्र र मामसक 
रुपमा म र्नुिपर्ने रािस्वको हकमा मदहर्ना समाप्त भएको सा  ददर्नमभत्र बुझाउर्ने करदा ालाई मर्नर्मार्नसुार लाग्र्ने रािस्वको 
क्रमशिः दश र पाचँ प्रम श  छुट ददइर्नेछ ।   

(२) संघीर् सरकार, प्रदेश सरकार, स्थार्नीर् सरकार, कुटर्नीम क मर्नर्ोग, गुठी र लाभको उदे्दश्र् र्नराखी 
सञ्चालर्न हुर्ने सघंसंस्थाको सम्पवत्त, वस्  ु था कारोवारमा र्स ऐर्न बमोणिमको  कर मलईर्ने छैर्न ।  

स्पष्टीकरणाः लाभको उदे्दश्र् र्नराखी सञ्चालर्न हुर्न े संघसंस्था भन्द्र्नाले सामुदामर्क अस्प ाल  था 
स्वास््र् केन्द्र, ववश्वववद्यालर् र सोका आंमगक कलेिहरु, सरकारी वा सामुदामर्क ववद्यालर्हरु, सावििमर्नक पुस् कालर्, 
वाचर्नालार्, वालगहृ, अर्नाथाश्रम, बदृ्धाआश्रम िस् ा सामाणिक सघंसंस्था सम्झर्न ुपदिछ ।  

(३) ववपद् वा अन्द्र् र्स्  ैप्रकृम का ववशेर् पररणस्थम को कारिल ेकरदा ाहरुल ेकर भुिार्नी गर्नि र्नसक्र्न े
अवस्था आएमा सोको स्पष्ट कारि खुलाई र्नगर सभाको मर्नििर् बमोणिम कर वा िररवार्ना छुट ददर्न सदकर्नेछ ।  

(४) कार्नूर्नमा ब्र्वस्था भएको अवस्थामा वाहेक र्नगरपामलकाको कुर्नै मर्नकार् वा अमधकारीले कुर्नै प्रकारको 
कर, शुल्क, महसुल, दण्ड, िररवार्ना छुट ददर्न पाउर्ने छैर्न ।  

 र स्थार्नीर् आमथिक कृर्ाकलापमा उल्लखेर्नीर् र्ोगदार्न पुर्ािउर्ने दकमसमका उद्योग व्र्बसार्मा 
मर्नणि  अवधीसम्म सभाल ेबर्नाएको कार्नूर्न बमोणिम कर, दस् ुर, शुल्क छुट ददर्न बाधा पर्ने छैर्न ।  

१७. प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदन : (१) र्नगरपामलकाल े गरेको कर, शुल्क, महसुल, दण्ड, िररवार्ना सम्बन्द्धी 
मर्नििर्मा मचत्त र्नबुझेमा करदा ाल ेर्नगरपामलकामा प्रमुख प्रशासकीर् समक्ष पुर्नरावलोकर्नकोलामग मर्नबदेर्न ददर्न सक्र्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोणिम परेको मर्नबेदर्न उपर प्रशासकीर् पुर्नरावलोकर्नको लामग कार्िपामलकाले प्रमुखको 
अध्र्क्ष ामा सम्बणन्द्ध  ववर्र् ववज्ञ समे  रहर्ने गरी  ीर्न सदस्र्ीर् रािस्व प्रशासकीर् पुर्नरावलोकर्न सममम  गठर्न 
गर्र्र्नेछ । र्स् ो सममम मा कर मर्नधािरिमा सम्लग्र्न पदामधकारी वा कमिचारीको सहभामग ा रहर्ने छैर्न ।  

(३)उपदफा (१) बमोणिम पुर्नरालोकर्नकोलामग प्राप्त भएको मर्नवेदर्न उपर पैम स ददर्नमभत्र छार्नववर्न  था 
मर्नििर् गरी सम्वणन्द्ध  ब्र्विलाई मर्नििर्को िार्नकारी ददर्नु पर्नछे । 

१८.  ठेक्का आह्वान गनि सक्ने : (१) र्स ऐर्न बमोणिम संकलर्न गर्ने सेवा शुल्क र दस् ुर कार्िपामलकाल ेआवश्र्क ा 
अर्नुसार एक आमथिक वर्िको लामग आर् ठेक्का बन्द्दोवस्  गरी सकंलर्न गर्निसक्र्नेछ । 

 र, आन्द् ररक आर् ववृद्ध हुर्न े देणखएमा वा पटक पटक ठेक्का बन्द्दोबस्  गदाि प्रशासमर्नक दामर्त्व बढ्र्न 
िार्ने अवस्थामा बढीमा ५ वर्िसम्मको लामग एकैपटक ठेक्का बन्द्दोबस्  गर्नि सदकर्नछे । 

(२) र्स दफा बमोणिमको आर् ठेक्का दददा आन्द् ररक रािस्व कार्ािलर्बाट ब्र्वि वा स्थार्ी लेखा 
र्नम्बर वा मूल्र् अमभबवृि कर द ाि प्रमाि पत्र प्राप्त गरेका व्र्वि, फमि, संस्था र कम्पर्नील ेमात्र प्रम स्पधाि गर्ने गरी 
व्र्बस्था गर्नि सदकर्न ेछ ।  र र्नगरपामलकाल ेआवश्र्क ठार्नेमा आन्द् ररक रािस्व कार्ािलर्बाट कुर्न ै पमर्न ब्र्विल े
स्थार्ी लेखा र्नम्बर वा मूल्र् अमभबवृि कर द ाि प्रमाि पत्र प्राप्त र्नगरेको ब्र्विलाई ठेक्का ददर्न सक्र्ने छ । 

(३) र्नगरपामलकाले सामान्द्र् र्ा आमथिक वर्ि शुरु हुर्नुभन्द्दा अगाव ैठेक्का बन्द्दोवस्  गरी ठेक्का सम्झौ ा 
कार्ि सम्पन्द्र्न गररसक्र्नु पर्नछे ।  

(४) र्नगरपामलकाल ेकर संकलर्न गर्नि सामान्द्र् र्ा ठेक्का बन्द्दोबस्  गररर्ने छैर्न ।  र हाटबिार, पोखरी, 
पसल घर, िदडबुटी, कवाडी र िीबिन्द् ुकर  था ववज्ञापर्न कर र अन्द्र् कर संकलर्न गर्नि ठेक्का बन्द्दोबस्  र्नै गर्नुि पर्न े
अवस्थामा र्नगरपामलकावाट मर्नििर् गराई ठेक्कामा संकलर्न गर्नि सदकर्नेछ । 
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(५) र्स दफा बमोणिम गररर्न े आर् ठेक्का बन्द्दोबस् का लामग बोलपत्र, दरभाउपत्र  था डाकँ बढाबढ 
सम्बन्द्धी कार्िववमध र पट्टा कबुमलर् , धरौटी, दकस् ा र ठेक्का  ोड्र्ने िस् ा कार्िववमधहरु अको व्र्बस्था र्नभएसम्म 
स्थार्नीर् मर्नकार् (आमथिक प्रशासर्न) मर्नर्मावली, २०६४ (संशोधर्न समे ) लाई आधार मार्नी गररर्नेछ । 

१९. सहयोग गनुिपन े: सघंीर्  था प्रदेश सरकारका कार्ािलर्हरुल ेर्नगरपामलकाको रािस्व असलुी कार्िमा आवश्र्क सहर्ोग 
उपलब्ध गराउर्नु पर्नेछ । 

२०. प्रगततशील कर प्रणाली अवलम्बन गररने : र्नगरपामलकाल ेकरको दर मर्नधािरि गदाि गररब  था ववपन्द्र्न वगिलाई कम 
बोझ पर्ने गरी प्रगम शील कर प्रिाली अवलम्बर्न गर्नुिपर्नेछ । 

२१. कर संकलनको लातग सेवा रोक्न सक्ने:(१) र्नगरपामलकाल े मर्नधािरि गरेको कर  ोदकएको समर्मा दाणखला                       
र्नगरेमा र्नेपाली र्नागररक ाको प्रमाि पत्र मलर्न ेमसफाररश बाहेकका अन्द्र् सव ैसेवा प्रवाह रोक्का गरी कर सकंलर्न गर्नि 
सदकर्नेछ | 

२)र्नगरपामलकामा ववमभन्द्र्न प्रकारका कर  था शुल्क भिुार्नी गर्नुिपर्ने दामर्त्व भएको व्र्विले अन्द्र् कर 
भुिार्नी र्नगरी सम्पवत्त कर म र्नि र्नपाउर्ने गरी सेवा रोक्का गर्नि सदकर्नेछ | 

३)सेवा प्रवाहको मुख्र् थलो वडा कार्ािलर् भएको कारिले र्नगरस् रीर् कर चिुाको प्रमाि कागि संलग्र्न 
र्नभए सम्म वडा कार्ािलर्ल ेसेवा प्रवाह गर्न ेछैर्नर्न ्। कर असलुी र कर प्रशासर्नमा सघाउर्न ुवडा अध्र्र्क्ष  था वडा 
कार्ािलर्को क िब्र् हुर्नेछ । 

२२=  नगरस्तरीय कर चुक्ता प्रमाण पत्र जारी गने:(१)र्नगरपामलकामा द ाि भ ैब्र्वसार् गर्ने करदा ाहरुलाई र्नेपाल सरकारको 
अन्द् ररक रािस्व कार्ािलर्बाट कर चुिा प्रमाि पत्र मलर्नु पूवि र्नगरपामलकाबाट कर चुिाको प्रमाि पत्र मलर्नु पर्न े
ब्र्वस्था गररर्नेछ । र्स प्रर्ोिर्नको लामग सम्बणन्द्ध  अन्द् ररक रािस्व कार्ािलर्लाई र्नगरपामलकाबाट कर चुिा प्रमाि 
पत्र प्राप्त भए पमछ मात्र त्र्हाँबाट त्र्स् ो प्रमाि पत्र िारी गर्ने गरी ब्र्वस्थापर्न गर्नि अर्नुरोध गररर्नेछ। 

२) र्नगरपामलका के्षत्रमा द ाि भ ैब्र्वसार् गर्न ेसंस्थालाई कर चिुाको प्रमाि पत्र पेश र्नगरेमा त्र्स् ो संस्था 
सँग र्नगरपामलककाले कुर्नै आमथिक कारोवार र्नगर्ने व्र्वस्था ममलाइर्ने छ । 

२३=   डकस्तामा कर ततनि सडकने:(१) र्नगरपामलकाबाट मर्नधािरि भएको कर, करदा ाको अर्नुरोधमा र्नगरकार्िपामलकाल ेउपर्िु 
ठहराएमा २ वा ३  दकस् ामा म र्नुि पर्ने गरी कार्म गर्नि सदकर्न ेछ । 

२४.  करदाताको पडहचान तथा दताि :  

१) व्र्वसार् संचालर्न गर्नुिपूवि द ाि गरेर मात्र व्र्वसार् संचालर्न गर्नुि पर्नेछ | 

२) रािस्व शाखाल ेर्स ऐर्न बमोणिम कर म र्नुि पर्न ेव्र्वि वा करदा ाको पदहचार्न गर्नुि पर्नेछ | 

३) उपदफा (२) बमोणिम करदा ाको पदहचार्न गदाि व्र्वि वा करदा ाको र्नाममा रहेको सम्पवत्त, मर्निल े
गरेको कारोवार र कर एकाईलाई कुर्नै स्रो बाट प्राप्त सुचर्ना र सो एकईले छार्नववर्न गदाि देणखएका आधारमा करदा ाको 
पदहचार्न गररर्नेछ | 

४) कर एकाइल ेर्स ऐर्न बमोणिम कर म र्नुिपर्न ेदामर्त्व भएका करदा ाको वववरि खुलाई करदा ा द ाि गरी 
राख्नु पर्नछे | 

५) र्नेपाल सरकारबाट स्थार्ी लखेा र्नम्बर मलएका करदा ाले कर सम्बन्द्धी कारोबार गदाि सोही र्नम्बरको 
प्रर्ोग गर्नुि पर्नछे | 

२५. करदाताको दातयत्व: र्स ऐर्न बमोणिम कर म र्नुि पर्ने क िव्र् भएका करदा ाको देहार् बमोणिमको दामर्त्व हुर्नेछ: 

क. आफूलाई करदा ाको रुपमा द ाि गराउर्न,े 

ख. मर्नधािरर  समर्मा वववरि पशे गर्ने, 

ग. मर्नधािरर  समर्मा कर रकम दाणखला गर्ने, 

घ. र्स ऐर्न बमोणिम कुर्नै शुल्क, िररवार्ना वा व्र्ाि बुझाउर्नुपर्न ेभए समर्मा बुझाउर्ने, 
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ङ. दहसाव दक ाब र अमभलखे दरुुस्  राख्न े

च. कर अमधकृ ले मागेको सूचर्ना  ्र्ांक समर्मा उपलब्ध गराउर्ने, 

छ. कर एकाइिलाई आवश्र्क सहर्ोग गर्ने |  

२६. करदाताको अतधकार: (१) करदा ालाई देहार् बमोणिमको अमधकार हुर्नेछ: 

क. सम्मार्नपूविक व्र्वहारको अमधकार, 

ख. प्रचमल  कार्नूर्न बमोणिम कर सम्बन्द्धी सूचर्ना प्राप्त गर्न ेअमधकार, 

ग. कर सम्बन्द्धी ववर्र्मा प्रमाि पेश गर्न ेमौका प्राप्त गर्ने अमधकार, 

घ. प्रम रक्षाको लामग कार्नूर्न व्र्वसार्ी वा लेखा परीक्षक मर्नर्ुि गर्ने अमधकार, 

ङ. कर सम्बन्द्धी गोप्र् कुराहरु र्स ऐर्नमा उल्लखे भए बाहेक अर्नम क्रम्र् हुर्न ेअमधकार।  

(२) करदा ाल ेउपदफा (१) बमोणिमको अमधकारको दावी गर्नि आफ्र्नो दामर्त्व पुरा गरेको हुर्नुपर्नछे। 

२७. वववरण दाक्षिला गनि आदेश डदन सक्ने: (१) र्स ऐर्न बमोणिम कर बुझाउर्नुपर्न ेदामर्त्व भएको व्र्विले कर वववरि 
र्नबुझाएमा वा वववरि दाणखला गदाि व्र्होरा फरक पारी दाणखला गरेको भर्नी शंका गर्नि सदकर्न ेआधार र कारि भएमा 
कर अमधकृ ले आधार र कारि खोली कर वववरि दाणखला गर्नि आदेश ददर्न सक्र्नेछ| त्र्स् ो आदेश प्राप्त भएमा 
सम्बणन्द्ध  व्र्विले सो आदेश प्राप्त भएको ममम ले एक मदहर्ना मभत्र कर एकाइिमा वववरि दाणखला गर्नुि पर्नेछ | 

२८.  वववरण सच्याउन सडकने:र्स पररच्छेद बमोणिमको कर वववरि दाणखला भ ैसकेपमछ कुर्नै  ्र् सम्बन्द्धी वा गणि ीर् 
भूल भएको भन्द्र्ने लागेमा करदा ाले पदहला वववरि दाणखला भएको ममम ले  ीर्न (३) मदहर्ना मभत्र र्थाथि,  ्र् र सही 
अंक सदह को अको वववरि पेश गर्नि सक्र्ने छ | 

२९.  कर दाक्षिला गनुिपने:(१)र्स ऐर्न बमोणिम दाणखला गर्नुिपर्न ेकर ऐर्नको पररच्छेद ४ मा उल्लखे गररएकोमा सोही समर्मा 
र समर् उल्लेख र्नभएको हकमा प्रत्र्ेक आमथिक वर्िको आणश्वर्न मसान्द्  मभत्र कर एकाईमा दाणखला गर्नुिपर्नेछ | 

(२) र्स ऐर्न बमोणिम अमग्रम कर कट्टी गरर दाणखला गर्नुिपर्ने कर कट्टी भएको मदहर्ना पमछको मदहर्नाको 
२५ ग े मभत्र कर एकाईमा दाणखला गर्नुि पर्नेछ | 

३०.  कर दाक्षिलाको तनस्सा डदनु पने: करदा ाले र्स ऐर्न बमोणिम बझुाउर्नु पर्ने कर वा गैरकर रािस्व वा अन्द्र् रकम 
बुझाए पमछ करदा ालाई  त्काल त्र्सको मर्नस्सा ददर्नु पर्नेछ | 

३१. कर डिताि सम्बन्धी व्यवस्था: (१) करदा ाले र्स ऐर्न बमोणिम कर बुझाउँदा म र्नुि पर्न े भन्द्दा बढी कर दाणखला 
गरेकोमा सो कर रकम दफ ाि माग गर्नि सक्र्नछे |  

(२) उप दफा (१) दफ ािको लामग मर्नवेदर्न परेकोमा व्र्होरा साचँो देणखएमा प्रमुख प्रशासकीर् अमधकृ ल े
मर्नवेदर्न परेको एक मदहर्ना मभत्र माग बमोणिम दफ ाि ददर्ने मर्नििर् गर्नुि पर्नेछ | 

३२. कर समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) करदा ाल ेदफा ३१ बमोणिम दफ ाि पाउर्न ेठहररएको रकम दाणखला गर्नुि पर्न ेकर 
रकममा समार्ोिर्न गर्नि कर अमधकृ  समक्ष मर्नवेदर्न ददर्न सक्र्नेछ | 

(२) उप दफा (२) बमोणिम मर्नवेदर्न परेकोमा व्र्होरा साँचो देणखएमा कर अमधकृ ल े मर्नवेदर्न परेको एक 
मदहर्ना मभत्र माग बमोणिम समार्ोिर्न गर्नि आदेश ददर्नु पर्नछे | 

३३.  उजुरी नलाग्ने: र्स ऐर्न बमोणिम प्रशासकीर् पुर्नरावलोकर्न गर्नि सदकर्ने ववर्र्मा त्र्स् ो परु्नरावलोकर्न र्नभई कुर्न ै
अदाल मा कुर्नै उिुर लाग्र्ने छैर्न | 

३४.  पुनरावेदन डदन सक्ने: (१) प्रशासकीर् पुर्नरावलोकर्नको मर्नििर् भएकोमा सो ममम ले र प्रशासकीर् पुर्नरावलोकर्न र्नहुर्न े
ववर्र्मा कारि परेको ममम ल ेमचत्त र्नबुझ्र्न ेपक्षल े ६० (साठी) ददर्न मभत्र सम्बणन्द्ध  णिल्ला अदाल मा पुर्नरावेदर्न ददर्न 
सक्र्नेछ | 

(२) णिल्ला अदाल  गरेको मर्नििर् अणन्द् म हुर्न ेछ | 
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३५.  अदालतलाई भए सरहको अतधकार हुने: र्स ऐर्नको प्रर्ोिर्नको लामग र्नगर कार्िपामलकाको अमधकार प्राप्त अमधकृ लाई 
सम्बणन्द्ध  व्र्विलाई णझकाउर्ने, बर्ार्न गराउर्ने, प्रमाि बुझ्र्ने र मलख हरु पशे गर्नि लगाउर्न ेसम्बन्द्धमा प्रचमल  र्नेपाल 
कार्नूर्न बमोणिम अदाल लाई भए सरहको अमधकार हुर्नेछ | 

३६. आदेश वा तनदेशन डदन सक्ने: संघीर् र प्रदेश सरकारले कर प्रशासर्नलाई प्रभावकारी बर्नाउर्न र्नपेालको संववधार्न र 
संघीर्  था प्रदेश सरकारको कर सम्बन्द्धी कार्नूर्न र र्ो ऐर्नको प्रावधार्नलाई कार्िन्द्वर्र्न गर्नि गराउर्न आवश्र्क आदेश 
वा मर्नदेशर्न ददर्न सक्र्नेछ | र्स् ो आदेश वा मर्नदेशर्न पालर्ना गर्नुि र्नगर कार्िपामलकाको क िव्र् हुर्नछे |    

३७. पुरस्कृत गनि सक्ने: (१) र्नगरपामलकाल ेर्थाथिपरक र ववश्वसर्नीर् रुपमा  था कार्नूर्नल े ोकेको म्र्ाद मभत्र कर वववरि 
बुझाउर्ने, लागेको कर दाणखला गर्ने र कर अमधकृ ले अर्नुरोध गरेका सचूर्ना उपलब्ध गराउर्ने  ीर्न िर्ना करदा ालाई 
प्रत्र्ेक वर्ि पुरस्कार ददर्ने व्र्वस्था गर्नि सक्र्ने छ |   

(२) उपदफा (१) बमोणिम ददइर्न ेपुरस्कार सम्बन्द्धी अन्द्र् व्र्वस्था चन्द्रर्नगर र्नगरपामलकाल े मर्नधािरि गरे 
बमोणिम हुर्नछे | 

३८. कर परीिण र कर तनधािरण: (१) र्स ऐर्न वमोणिम करदा ाल ेवववरि पेश र्नगरेको वा पेश गरेको वववरिमा देहार्का 
सबै वा कुर्न ैकाम कुरा भए गरेको देणखएमा कर अमधकृ बाट कर परीक्षि गरी कर मर्नधािरि गररर्नेछ: 

(क) खा ापा ा, हरदहसाव वा अमभलेख दरुुस्  र्नदेणखएमा | 

(ख) गल  वा झुट्टा कागिा / वववरि संकलर्न गरेको देणखएमा | 

(ग) र्थाथि कारोवार र्नदेणखएको ववश्वास गर्नुि पर्ने कारि भएमा | 

(घ) कारोवारका आधारमा करको दामर्त्व कम देणखएमा | 

(ङ) करको दर फरक पारेकोमा | 

(च) कार्नूर्न वमोणिम कर- छुट वा ममर्नाहा हुर्न र्नसक्र्नमेा पमर्न सोको दावी गरेकोमा | 

(२) उपदफा(१) वमोणिम कर मर्नधािरि गर्नुिपर्ने देणखएमा करदा ालाई आधार र कारि खुलाई आफ्र्नो 
स्पष्टीकरि पेश गर्नि  ीस ददर्नको सूचर्ना ददर्नु पर्नेछ | 

(३) उपदफा (२) वमोणिम सूचर्ना प्राप्त भएकोमा करदा ाले सचूर्नामा  ोदकएको म्र्ाद मभत्र आफ्र्नो स्पष्टीकरि 
पेश गर्नुि पर्नछे | 

(४) कर अमधकृ ले उपदफा (३) वमोणिम  ोदकएको म्र्ादमभत्र करदा ाले स्पष्टीकरि पेश गरेमा सो 
समे लाई आधार बर्नाई र स्पष्टीकरि पेश र्नगरेमा कार्नुर्न वमोणिम कर मर्नधािरि गर्नुि पर्नछे | 

(५) स्वर्ं कर मर्नधािरि गरी वववरि पेश गरेको ममम ले चार वर्ि मभत्र कर अमधकृ ल ेपुर्न: कर मर्नधािरि वा 
संशोमध  कर मर्नधािरि गर्नुिपर्न े सन्द् ोर्िर्नक आधार र कारि भएमा करदा ालाई सफाईको मौका ददई त्र्स् ो कर 
मर्नधािरि गर्नि सक्र्न ेछ | 

३९.  कर तनधािरणको सूचना: (१) र्स ऐर्न वमोणिम कर अमधकृ बाट कर मर्नधािरि भएकोमा बुझाउर्नु पर्न ेकर रकम, स्थार्न, 
समर् सीमा र बैंक खा ा र्नम्बर समे  उल्लखे गरी करदा ालाई कर मर्नधािरिको सूचर्ना ददर्नु पर्नेछ। 

(२) र्स ऐर्न वमोणिमको कर दाणखला गदाि मर्नधािरिको सूचर्ना प्राप्त भएपमछ करदा ाल े सो सूचर्नामा 
उल्लेणख  स्थार्न र समर् सीमा मभत्र कर दाणखला गर्नुि पर्न ेछ | 

(३) उपदफा (१) वमोणिम कर रकम बैंक दाणखला गररएकोमा करदा ाल े त्र्सको सम्बणन्द्ध  भौचर कर 
कार्ािलर्मा बुझाउर्न ुपर्नेछ | 

(४) प्रस् ु  ऐर्न कार्ािन्द्वर्र्न गर्निको लामग र्नगरपामलकाले िुर्न सुकै कमिचारीलाइि कर अमधकृ को रुपमा 
 ोक्र्नेछ । मर्निल ेप्रमुख प्रशासकीर् अमधकृ को मा ह मा रही कार्ि गर्नेछ । 
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४०.  कर संकलन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) र्स ऐर्न बमोणिम असुल उपर गर्नुि पर्ने कर, ब्र्ाि र शुल्क वाप को रकम 
करदा ाले र्स ऐर्नमा  ोदकएको अवमधमा दाणखला र्नगरेमा प्रमुख प्रशासकीर् अमधकृ को पूवि स्वीकृम  मलई देहार्को 
एक वा एक भन्द्दा बढी  ररका वमोणिम कर असलु गर्नि सक्र्नेछ | 

(क) करदा ालाई दफ ाि गर्नुि पर्ने रकम भए त्र्समा कट्टा गरेर | 

(ख) र्नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थार्नीर् सरकार वा सरकारी स्वाममत्वका संस्थाबाट करदा ाको रकमबाट 
कट्टा गर्नि लगाएर। 

(ग) कुर्नै  ेस्रो व्र्विले करदा ालाई म र्नुि पर्ने रकम करदा ाको पूवि सहमम  मलई कट्टा गरेर | 

(घ) बैंक वा ववत्तीर् संस्थामा रहेको करदा ाको रकमबाट कट्टा गर्नि लगाएर | 

(ङ) करदा ाको कारोवार रोक्का गरेर | 

(च) करदा ाको चल  था अचल सम्पवत्त मामथ दावी वा कब्िा गरेर | 

(छ)करदा ाको सम्पवत्त एकैपटक वा पटक पटक गरी  ोदकर् बमोणिम मललाम ववक्री गरेर | 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (६) बमोणिम मललामको कारवाही शुरु भएपमछ सो कारवाही समाप्त हुर्नु पूवि कर 
दाणखला गर्नि ल्र्ाएमा बुझाउर्न वाकँी कूल रकमको थप ५ प्रम श  शुल्क सदह  असुल गररर्नेछ। 

(३) मललामबाट प्राप्त रकम करदा ाले म र्नुि पर्ने कर रकम भन्द्दा बढी भएमा बढी भए िम  रकम साठी ददर्न 
मभत्र सम्बणन्द्ध  करदा ालाई दफ ाि ददर्नु पर्नछे । 

(४) उपदफा (३) वमोणिम रकम दफ ाि गदाि मर्निले उपलब्ध गराएको बैंक खा ामा िम्मा गररददर्नु पर्नेछ । 

४१.  जररवाना लाग्ने: र्स ऐर्न पालर्ना र्नगरी करको दामर्त्व घटाएमा कर अमधकृ ले कर वबगोको दश प्रम श  िररवार्ना गर्नि 
सक्र्नेछ | 

४२. ब्याज लाग्ने: र्स ऐर्न बमोणिम दाणखला गर्नुि पर्न ेकर समर्मा दाणखला र्नगरेमा म र्नुि बुझाउर्नु पर्ने रकमको वावर्िक दश 
प्रम श  ब्र्ाि लाग्र्नछे | 

४३.  अतभलेि नरािेमा शुल्क लाग्ने: र्स ऐर्न बमोणिम अमभलेख राख्नुपर्ने क िब्र् भएका करदा ाल े अमभलेख र्नराखेमा 
रु.१०००/- शुल्क लाग्र्नेछ | 

४४.  समयमा वववरण दाक्षिला नगरेमा शुल्क लाग्ने : र्स ऐर्न बमोणिम वववरि दाणखला गर्नुिपर्ने दामर्त्व भएका करदा ाल े
समर्मा वववरि दाणखला र्नगरेमा प्रम  वववरि रु.१०००।- शुल्क लाग्र्नेछ | 

४५.  झुट्टा वववरण डदएमा शुल्क लाग्ने: र्स ऐर्न बमोणिम दाणखला गर्नुि पर्न े दामर्त्व भएका करदा ाले झुट्टा वववरि 
दाणखला गरी करको दामर्त्व घटाएमा फरक परेको कर रकम असुल गरी सो को दश प्रम श  शुल्क लाग्र्नेछ| 

४६. ब्याज नलाग्ने: र्स ऐर्न बमोणिम लाग्र्न ेशुल्क ब्र्ाि र िररवार्नामा पूर्न: ब्र्ाि लाग्र्न ेछैर्न। 
४७. कागजातको ढााँचा: (१) र्ो ऐर्न र र्स ऐर्न अन्द् गि  बर्नेको मर्नदेमशकामा उल्लेख र्नभएको वा र्न ोदकएको कुर्नै वववरि , 

ढाँचा ,  ररका वा िार्नकारी सम्बन्द्धमा आवश्र्क व्र्वस्था गर्नि उपर्ुिि देणखएमा स्थार्नीर् सरकारले आदेश वा सूचर्ना 
िारी गरी आवश्र्क व्र्वस्था गर्नि सक्र्ने छ | 

(२) उपदफा (१) बमोणिम आदेश वा सूचर्ना सविसाधारिको िार्नकारीको लामग स्थार्नीर् सरकारको कार्ािलर्को 
सूचर्ना पाटी, वेबसाइट र स्थार्नीर् पत्र पवत्रकाको मध्र्मबाट उपलब्ध गराउर्न सदकर्ने छ | 

४८. सूचना तामेली रीत पुगेको मातनने: (१) र्स ऐर्न बमोणिम ददर्न ु पर्ने म्र्ाद, सूचर्ना वा कागिा  देहार् बमोणिम 
बुझाएमा वा पठाएमा सम्बणन्द्ध  व्र्विलाई बुझाएको वा ददइएको मामर्नर्नेछ | 

(क) सम्बणन्द्ध  व्र्विलाई र्नै बुझाएको  

(ख) मर्निको पररवारको उमेर पुगेको सदस्र्लाई बुझाएको  

(ग) र्नवामलगको हकमा संरक्षक  वा माथवर व्र्विलाई बुझाएको  
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(घ) कार्ािलर् संस्था वा मर्नकार्को हकमा प्रवन्द्धक वा प्रशासकीर् प्रमुखलाइि बुझाएको  

(ङ) करदा ाको ठेगार्नामा हुलाकबाट रणिष्ट्री गरी पठाएको  

(२) कर एकाईको अमधकृ को र्नाम र पद खुल्र्न ेगरी दस् ख  गररएको, कम्प्र्ुटर प्रववमधबाट ईर्नणस्क्रप्ट वा 
इर्नकोड गररएको, चाप लगाईएको वा सो कागिा मा लखेी र्स ऐर्न बमोणिम िारी गररएको,  ामेली गररएको वा 
ददईएको कागिा लाई री पुविकको मामर्नर्नेछ | 

४९. प्रचतलत कानुन बमोक्षजम हुने: र्स ऐर्नमा उल्लखे गररएका वबर्र्हरुमा र्स ैबमोणिम र उल्लेख र्नगररएका वबर्र्मा 
प्रचमल  कार्नुर्नमा व्र्वस्था भए बमोणिम हुर्नछे । 

५०. कायिववतध बनाउन सक्नेाः(१) ऐर्नको उदे्दश्र् कार्ािन्द्वर्र्न गर्निको लामग र्नगरपामलकाल ेआवश्र्क कार्िववमध वा मर्नदेमशका 
बर्नाई लागू गर्नि सक्र्नेछ ।   

२) उपदफा (१) बमोणिम वर्नेको कार्िववमध वा मर्नदेमशका सम्वणन्द्ध  कार्िपामलकावाट स्वीकृ  भई सावििमर्नक 
भए पमछ लागू हुर्नेछ ।   
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अनुसूची -१ 

(ऐर्नको दफा २ को उपदफा (१) सँग सम्बणन्द्ध ) 
 

क. सम्पवि करको दर 

कर र्ोग्र् सम्पवत्तको मूल्र्  वावर्िक दर )कोष्ठमा उदाहरि(  

पन्द्र लाख रुपैर्ाँ सम्मको मूल्र्ाकंर्नमा  एकमुष्ठ रु.५० 

सोरह लाख एक देणख पचास लाख रुपैर्ा ँसम्म  प्रम  लाख रु.१० 

एकाउन्द्र्न लाख देणख एक करोडरुपरै्ाँ सम्म प्रम  लाख रु.१२ 

एक करोड एकदेणख मामथ प्रम  लाख रु.१५ 

र्नोट: मूल्र्ांकर्न रकमलाइ रु.लाखमा (round Figure) मा पररि  गरी करको दर मर्नधािरि हुर्नछे र Round Figure मा लैिाँदा 
५० हिार भन्द्दा कम भए  ल्लो अंकमा र वढी भए उपल्लो अकंमा लमगर्ने छ । 

 

ख. िग्गाको मुल्र्ाकंर्न 

 

मुख्र् के्षत्र स्थार्न न्द्र्ुर्न म मूल्र् प्रम  कठा 
ब्र्ापाररक के्षत्र पूवि पिीम रािमागि णिल्ला बर्न कार्ािलर् देणख चादी खोला सम्म २००००००. 

गौर चन्द्रपुर सडक खण्ड चोक देणख बागम ी र्नहर सम्म १५०००००. 
गौर चन्द्रपुर सडक खण्ड बागम ी र्नहर देणख मसमार्ना सम्म १२००००० 

रािमागि देणख २०० मम सम्मरपूवि पिीम रािमागिको पोराई खण्ड  ८००००० 
आवामसर् के्षत्र पणक्क वपचले छोएको रािमागि ५००मम. सम्म ६००००० 

ग्रबेल सडकल ेछोएको रािमागि ५००मम. सम्म ५००००० 
पणक्क सडकल ेछोएको बाकी स्थार्न ४००००० 
ग्राबेल सडकले छोएको बाकी स्थार्न ३००००० 

कृवर् के्षत्र अर्नुसुमच २ बमोणिम 
 

 

बर्न बगर, पाखो के्षत्र अर्नुसुमच २ बमोणिम 
 

 

 
राजमार्ग भन्नाले र्ौर चनंद्रपुर सडक र पूर्ग पश्चिम राजमार्गलाई  जनाउदछ | 
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ग. संरचर्नाको न्द्रु्र्न म मलु्र्ाकंर्न हद 

                          संरचर्ना प्रम  वगि दफट रु  एक मुष्ठ  

If]q आर मस मस फे्रम 
स्टकचर   

मसमेण्ट िोडाईमा 
ईट्टा वा ढुङ्गाको 
गारो आर मस मस 

छार्ना  

गारो िस् ा टार्ल 
को छार्ना माटोको 
िोडाईमा इट्टा वा 
ढुङ्गाको गारो आर 
मस मस वा मसमेण्ट 
िोडाईमा इट्टा वा 

ढुङ्गाको 

माटोको िोडाईमा 
इट्टा वा ढुङ्गाको 

गारो िस् ा 
टार्लको छार्ना  

सेड वा कच्ची घर  

ब्र्ापारर
क 

औध्र्ो
मगक 
 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 

क्षेत्र 

८०० ७५० ७२५ ६७५ ५३० ४८० ३९० ३६० रु 

१००००० 

रु 

५०००० 

ख आवामसर् 
क्षेत्र 

७०० ६५० ६२५ ५७५ ४४० ४०० ३३० ३०० रु 
५०००० 

रु 

३०००० 

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

रु 
२०००० 

घ वर्न  था 
वगर क्षेत्र 

मभर पाखा 

४०० ३५० ३२५ २७५ १८० १४० १५० १२० रु 
३०००० 

रु 
१५००० 

ढंुगा वा इँटाको पखािल प्रम  रमर्नङदफट रु २०० 

 

घ. संरचर्नाको ह्रास कट्टी दर (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{ !@ !* @$ #) $) 
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^– ( aif{ !* @& #^ $% ^) 

(– !@ aif{ @$ #^ $* ^) *) 

!@– !%aif{ #) $% ^) &% () 

!%– !*aif{ #^ %$ &@ () () 

!*– @!aif{ $@ ^# *$ () () 

@!– @$ aif{ $* &@ () () () 

@$– @& aif{ %$ *) () () () 

@&– #)aif{ ^) *% () () () 

#)– ##aif{ ^^ () () () () 

##– #^aif{ &@ () () () () 

#^– #(aif{ *) () () () () 

 
 

अर्नुसुमच २ 
(ऐर्नको दफा ३ सँग सम्बणन्द्ध ) 

 
भुतमकर मालपोत 

क) मालपोतर भुतमकर   
जग्गा वतगकि रणा दर रकम रू. 
र्नगरपामलका मभत्रका िग्गाहरु कालोपत्रे ,स्ल्र्ाव ढलार्नले छोएको प्रम  कठ्ठा १०० 
र्नगरपामलका मभत्रका िग्गाहरु ग्राभेल सडकले छोएका  प्रम  कठ्ठा   २५ 

र्नगरपामलका मभत्रका खे ी र्ोग्र् िममर्न प्रम  कड्ढा  १० 

मामथ उल्लेखी  िग्गाहरु एक कठ्ठा भन्द्दा मुर्नी िम  भएपर्नी  न्द्र्ुर्न म १० 

 
 

अनुसूची -३ 
(ऐर्नको दफा ४ को उपदफा (२) सँग सम्बणन्द्ध ) 

घर जग्गा बहाल करको दर 

चन्द्रर्नगर र्नगरपामलका के्षत्रमभत्र कुर्नै व्र्विल ेघर, पसल, ग्र्ारेि, गोदाम, टहरा, सेड (छप्पर,) कारखार्ना, िग्गा वा पोखरी पूरै वा 
आंमशक  बरले बहालमा ददएकोमा बहाल रकममा १० प्रम श  का दरले र आबामसर् प्रर्ोिर्नको हकमा ३  %प्रम श का दरल े
बहाल कर मलइर्ने छ ।   

 बहाल कर प्रर्ोिर्नको लामग बहाल रकम मर्नम्र्न बमोणिम मर्नधािरि गररर्नेछ: 

१)  चन्द्रर्नगर र्नगरपामलकाल े मर्नधािरि गरेको न्द्र्रू्न म अंकमा र्नघटाइि सम्झौ ा गरी घर बहालमा लगाएकोमा वा 
स्व:घोर्िा पत्रमा खुलाएमा सोही बमोणिम मामसक घर भाडा कार्म गररर्नेछ । 
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२)  घर वहाल कर प्रर्ोिर्नको लामग चन्द्रर्नगर र्नगरपामलकाले ग्राममि के्षत्रको लामग रु ५००।- प्रम  मदहर्ना र शहरी के्षत्रको 
आवाशीर् घरको लामग रु १०००।-  था ब्र्बसामर्क प्रर्ोिर्नको लामग रु २५००।- प्रम  मदहर्ना प्रम  कोठा न्द्र्ूर्न म 
बहाल मुल्र् कार्म गररएकोछ। 

३)  ग्राममि के्षत्र भन्द्र्नाल ेवडा र्नं १,२,३,७,८,९ र १० सम्म र वडा र्नं ४,५.र ६ शहरी के्षत्रको आवाशीर् लाइि िर्नाउँदछ। 
र्नगरस् रको बाटोले छोएको वा रािमागिले छोएको के्षत्रलाइि ब्र्बसामर्क प्रर्ोिर्न कार्म गररर्नेछ । 

४)  सघ सस्था  था सरकारी कार्ािलर्ले उपरोि बमेणिम बहाल । भाडामा मलएको अवस्थामा घर धर्नीलाइि भाडा ।बहाल 
रकम भुत्तार्नी गदाि १० प्रम श  कट्टी गरी भुत्तार्नी ददर्नु पर्न ेछ । उत्त कट्टा रकम र्नगरपामलकाका खा ामा मर्नर्मम  
दाणखला गर्नुि पर्नेछ । 
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अनुसूची -४ 
(ऐर्नको दफा ५ को उपदफा (३) सँग सम्बणन्द्ध ) 
ब्यवसाय इजाजत (दताि¸ नवबकरण) दस्तुरको दर 

मस .र्नं .  ब्र्वसार्को दकमसम र्नवीकरि दस् ुर कैदफर्  

क खुरा /साधारि पसल  २००।-   

ख थोक पसल /अन्द्र् ठूला पसल  ५००।-   

ग उत्पादर्नमूलक ववशेर्ज्ञ परामशि ¸ व्र्ावसामर् अन्द्र् व्र्वसामर्क पेशामामर्नमािि  ५००।-   

घ उद्योग १०००।-   

ङ ववत्तीर् सेवा /बकै  १०००।-   

च स्वास््र् सेवा १०००।-   

छ ववश्वववद्यालर् २०००।-   

ि ववद्यालर्  था मशक्षा के्षत्र १०००।-   

झ पर्िटकीर् स् रका होटल व्र्वसार् १०००।-   

ञ अन्द्र् होटल व्र्वसार् ५००।-   

ट ववद्यु , टेमलफोर्नपोल शुल्क     

1 मसमेन्द्ट पोलप्रम वर्ि प्रम  पोल !@))।-   

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

3 फलामको पोलप्रम वर्ि प्रम  पोल !%))।-   

ठ ववद्यु ट्रान्द्सफमिर शुल्क     

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

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

3 फलामको पोलप्रम वर्ि प्रम  ट्रान्द्सफमिर @)))।-   

द टेमलफोर्न पोल शुल्क     

1 मोबाईल टावर @%)))।-   

2 दरु सञ्चार टावर !))))।-   

3 एफ एम रेदडर्ो टावर %)))।-   

नोट : उधोग/ ब्यबसायको बावषिक नवीकरण गदाि पुाँजीमा लाग्ने ब्यबसाय करको पाच प्रततशत नवीकरण दस्तुर लाग्ने छ । 
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अनुसूची -५ 
(ऐर्नको दफा ५ को उपदफा (५) सँग सम्बणन्द्ध ) 

व्यवसाय करका दर 
अनुसूची -५  

क्र .
स.  

व्र्वासार्को दकमसम श्रिेी "क"(रु .) श्रिेी 
"ख"(रु .) 

श्रिेी 
"ग"रु उत्पादन मुलक उद्योग 

१ मचर्ा उद्योग ५०००।-   
२ फमर्निचर उद्योग @०००।- !%००।- !०)०।- 
३ ईटा !)०००।- &))) /-  %))) /-  
४ वाष्पशविबाट संचामल  ममललाई १०००।-   
५ स्टेशर्नरी  था कवप उद्योग गर्नेलाई १०००।- ७००।- ५००।- 
६ आइसदक्रम पाउरोटी उद्योग १०००।- ७००।- ५००।- 
७ गलृ उद्योग १५००।- १३००।- १०००।- 
८ गलैचा उद्योग २०००।- !%)) /-  !))) /-  
९ काठ ममल -सममल  %०००।- $०००।- @०००।- 
१० पपड, मचप्स उद्योग गर्नेलाई १०००।- ७००।- ५००।- 
११ प्लावष्टकका सामार्न उत्पादर्न उद्योग २०००।- १५००।- १०००।- 
१२ छालाका सामार्न उत्पादर्न गर्ने उद्योग २०००।- १५००।- १०००।- 
१३ और्मध केममकल उद्योग ३०००।- २५००।- २०००।- 
१४ अटोमेदटक स्वचामल  ममल २०००।- १५००।- १०००।- 
१५ होलर,सेलर,कुटार्नी,वपसार्नी,पेलार्नी गर्ने ममल राईस ममल समे  १०००।- ७००।- ५००।- 
१६ वे वास फमर्निचर १०००।- ७००।- ५००।- 
१७ मचउरा ममल @०००।- !%००।- !)००।- 
१८ लिेन्द्स,दालमोठ,भूणिर्ा उधोग १०००।- ७००।- ५००।- 
१९ सुईटर उद्योग  १०००।- ७००।- 
२० ररक्सा बडी उद्योग  १०००।- ७००।- 
२१ कराई भाडा उद्योग  ामा, वपत्तल, कुकर, बाणल्ट, स्टोभ समे  @०००।- !%००।- !)००।- 
२२ र्नुडल्स चाउचाउ उद्योग श्रिेी )क चाउचाउ , श्रिेी )ख र्नुडल्स ) १०००।- ७००।- %)) /-  
२३ मसला उद्योग !)००।- &)) /-  %)) /-  
२४ खैर्नी दडप  था सूम ििन्द्र् पदाथि उद्योग २०००।- !%)) /-  !))) /-  
२५ वबट र बोडि उत्पादर्न उद्योग !%)) /-  १०००।- ७००।- 
२६ भेमर्नर्र उद्योग ५०००।- #))) /-  @))) /-  
२७ कोइला दडपु २५००।- @))) /-  !%)) /-  
२८ धागो, टाँक उद्योग !%)) /-  !))) /-  &)) /-  
२९ छापाखार्ना अफसेट प्रेस समे  श्रिेी )क अफसेट , श्रिेी )ख छापाखार्ना , श्रिेी )ग 

स्क्रीर्न वप्रन्द्ट 
#०००।- @५००।- @०००।- 

३० मचर्ा र्नसिरीबोट ववरुवा सब्िी खे ी ५००।- #)) /-  @)) /-  
३१ मोववल ररफाईर्न उद्योग २०००।- !%)) /-  !))) /-  
३२ अगरबत्ती उद्योग ५००।- #)) /-  @)) /-  
३३ दालमोठ उद्योग ५००।- #)) /-  @)) /-  
३४ कपास उद्योग २५००।- @))) /-  !%)) /-  
३५ कुदकि पाउरोटी उद्योग १०००।- &)) /-  %)) /-  
३६ इलेणक्ट्रक स्वीच बर्नाउर्न ेउद्योग २५००।- @))) /-  !%)) /-  
३७ िुक वाइणन्द्ठङ्ग श्रिेी )क मेमशर्न , श्रिेी )हा ख ) १०००।- ५००।- #)) /-  
३८ डेरी उद्योग @)००।- !%)) /-  !))) /-  
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क्र .
स.  

व्र्वासार्को दकमसम श्रिेी "क"(रु .) श्रिेी 
"ख"(रु .) 

श्रिेी 
"ग"रु ३९ प्लाइउड उद्योग १००००।- &))) /-  %))) /-  

४० गामेन्द्छ उद्योग १००००।- &))) /-  %))) /-  
४१ ममर्नरलवाटर उद्योग #)००।- @%)) /-  @))) /-  
४२ सोडा, स्कस, सवि  उद्योग २०००।- १%००।- !))) /-  
४३ 

 

अचार उद्योग !)००।- &)) /-  %)) /-  
४४ सेर्नेटरी उद्योग ५०००।- #))) /-  @))) /-  
४५ मसमेन्द्टका सामार्न ब्लक, रेमलङ्ग, इर्नार, ररङ्ग समे  क श्रिेी, बलक बाहेक 

ख श्रिेी  
२०००।- १%००।- !))) /-  

४६ िुटको झोला उद्योग @०००।- !%)) /-  !))) /-  
४७ कोल्ड स्टोि ५०००।- $))) /-  #))) /-  
४८ मसमेन्द्ट उद्योग १००००।- *))) /-  &))) /-  
४९ रोणिर्न एण्ड टरपेन्द्टाइर्न उद्योग १००००।- *))) /-  &))) /-  
५० आइरर्न फलाम उद्योग !)०००।- ^))) /-  %))) /-  
५१ क्था उद्योग १००००।- *))) /-  &))) /-  
५२ ग्र्ाँस उद्योग १००००।- *))) /-  &))) /-  
५३ टार्ल उद्योग @))) /-  !%)) /-  !))) /-  
५४ मामथ र्नपरेका अन्द्र् उद्योगहरु २५००।- १५००।- ५००।- 

कृवषजन्य, पशुपालन तथा हस्तकला व्यवसाय 
१ कृवर् भण्डार रगोला गद्धी २०००।- १५००।- १०००।- 
२ दधु डेरी !%)) /-  १०००।- ७००।- 
३ बग्गुर पालर्नरपोल्छीरकृवर् फामि पशुपालर्न समे  ३०००।- २०००।- १०००।- 
४ हस् कला व्र्वसार्  १५००।- १०००।- 

सप्लायसि तथा सेवा मुलक सस्था 
१ कम्प्र्ूटर सप्लार्सि १५००।- १०००।- ५००।- 
२ ज्र्नरल सप्लार्सि २०००।- १५००।- १०००।- 
३ हडिवेर्र पसल ०००।3-  २०००।- १०००।- 
४ कन्द्सल्टेन्द्सी सेवा ३०००।- २५००।- २०००।- 

संचार तथा सूचना प्रदायक 
१ स्थार्नीर् टेमलमभिर्न सेवा ५०००।-   
२ एफ  .एम .सेवा १०००) क श्रिेी, ५०० देणख ९९९सम्म ख श्रिेी र ५०० देणख 

 ल  
३०००।- @)००।- !%००।- 

३ केवल र्नेटवकि  ५०००।- ३०००।- @%)) /-  
४ ईन्द्टरर्नेट सेवा प्रदार्क संस्था ३०००।- @%)) /-  @))) /-  
५ फोटोकपी र संचार सेवा १०००।- ७००।- ५००।- 
६ ढुवार्नी सेवा २०००।- १५००।- १०००।- 
७ होम डेमलभरी कुररर्र समभिसलाई !))) /-  ५००।- २००।- 
८ संचार सेवा केन्द्र ५०००।-   

होटल व्यवसाय 
१ होटल एण्ड लि छ  ारे ५००००।-   
२ होटल एण्ड लि ४  ारे ४००००।-   
३ होटल एण्ड लि ३  ारे ३००००।-   
४ होटल एण्ड लि २  ारे १००००।-   
५ होटल एण्ड लि १  ारे पाटी प्र्ालेस समे       *०००।-   
६ भोिर्नालर् २५००।- !%००।- !)००।- 
७ रेषु्टरेण्ट एण्ड वार #)००।- @)००।- ५००।1-  
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क्र .
स.  

व्र्वासार्को दकमसम श्रिेी "क"(रु .) श्रिेी 
"ख"(रु .) 

श्रिेी 
"ग"रु ८ दोहोरी साँझ भएको होटल ३०००।-   

९ होटल  था ममष्ठान्द्र्न भण्डार @५००।- !%)) /-  !))) /-  
१० क्र्ाटररङ्ग पसल १५००।-   
११ ममष्ठान्द्र्न पसल १०००।-   
१२ मचर्ा र कफी सामान्द्र् ममठाई पसल ५००।-   
१३ कोल्ड सेन्द्टर हल्लका पेर् ५००।-   
१४ मददरा दडस्टीलरी पसल %०००।- #))) /-  @))) /-  

सवारी ववके्रता, पम्प तथा स्थायी सम्पवि 
 टे्रक्टर सो रुम ५०००।-   
१ कर  था लाईट गाडी सो रुम ५०००।-   
२ मोटरसाईकल सो रुम ५०००।-   
३ अमधकृ  वबके्र ा २५००।- २०००।- १५००।- 
४ पेट्रोल पम्म ५०००।-   
५ िग्गा प्लामर्नङ ५०००।-   
६ हेभी गाडी सो रुम १००००।-   
७ कम्प्र्ुटर ववके्र ा ३०००।- १५००।- १०००।- 
८ ग्र्ास दडलर ५००।2-    
९ टाँर्र सोरुम २५००।- १५००।-  

शैक्षिक संस्था 
१ पूवि प्राथममकरमशश ुस्र्ाहार केन्द्र मोन्द्टेश्वरी १५००।-   
२ मर्नणि स् रका प्राथममक स् र २०००।-   
३ मर्नणि स् रका मर्नमावव स् र २५००।-   
४ मर्नणि स् रका मावव ववद्यालर् ३५००।-   
५ र्नीणि स् रको क्र्ाम्पस +२ समे  ५५००।-   
६ कम्प्र्ूटर प्रमशक्षि २०००।-   
७ ड्राईमभङ प्रमशक्षि केन्द्र २०००।-   
८ ट्र्ुसर्न ल्र्ाग्वेि सेन्द्टर १५००।-   
९ अन्द्र् प्रमशक्षि केन्द्र ३०००।- २५००।- २०००।- 
१० छात्राबास १५००।-   
११ पोली टेक्र्नीकल इणन्द्स्टच्र्ूट प्रमशक्षि समे  ४०००।-   
१२ र्नमसङ्ग, मस  .एम .ए। , एच  .ए .प्रमशक्षि सेवा  ४०००।-   
१३ एिुकेशर्न कन्द्सल्टेन्द्सी सेवा २०००।-   
१४  ामलम  था अर्नुसन्द्धार्न केन्द्र २०००।-   
१५ कम्प्र्ुटर, भार्ा मशक्षा, कोमचङ्ग सेन्द्टर २०००।-   

ववशेषज्ञ परामशि तथा व्यवसायी सेवा कर 
१ मचदकत्सक छाक्टर  ५०००।-   
२ पशु मचदकत्सक डाक्टर  ३०००।-   
३ दन्द्  मचदकत्सक डाक्टर  २०००।-   
४ परामशि  था इणञ्िमर्नर्र २५००।-   
५ ओभरमसर्र १५००।-   
६ कार्नुर्न व्र्वसार्ी ३०००।-   
७ अमधविा र अमभक ाि १०००।-   
८ कम्पाउण्डर १०००।-   
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क्र .
स.  

व्र्वासार्को दकमसम श्रिेी "क"(रु .) श्रिेी 
"ख"(रु .) 

श्रिेी 
"ग"रु ९ वीमा एिेन्द्टरशेर्र दलाल १५००।-   

१० कववराि १०००।-   
११ अर्नुसन्द्धार्नक ाि र परामशिदा ा ३०००।-   
१२ सभेर्र २०००।-   
१३ मर्नमािि व्र्वसार्ी १५०००।- १००००।- ५०००।- 
१४ ववदेशी मर्नमािि व्र्वसार्ी भएमा दोब्वर दोब्वर दोब्वर 
१५ घर मर्नमािि ठेकेदारी व्र्वसार् ३०००।-   
१६ लेखापरीक्षक ३०००।- २०००।- १०००।- 
१७ कम्प्र्ुटर एर्नामलष्ट, प्रोग्रामर २०००।-   
१८ अर्नुवादक १५००।-   

ममित तथा ममित सामग्री ववके्रता 
१ ममल मेमशर्नरी पसल ०००।3-  ००।20-  १ ००।5-  
२ मोटर पाटिस पसल ०००।3-  ००।20-  १ ००।5-  
३ िीपकार ममि  गर्ने पसल #०००।- @)००।- १%००।- 
४ साईकल पसल १०००।- ७५०।- ५००।- 
५ मोटर  था मोटर साईकल ममि  १५००।- १०००।- ५००।- 
६ दट .मभ .दफ्रि ममि  गर्ने पसल  !))) /-  ७५०।- ५००।- 
७ घदड रेदडर्ो ,मोवाईल ममि  गर्ने पसल २५००।- १५००।- १०००।- 
८ टार्र ममि  गर्ने, ररसोमलङ्ग २०००।- १५००।- १०००।- 
९ हावा भर्ने पसल ५००।-   
१० ट्रक, बस ममि  ५०००।- #)००।- @))) /-  

अस्पताल तथा क्षक्लतनक 
१ मर्नणि अस्प ाल,र्नमसिङ्ग होम सम े  ५०००।-   
२ डाइग्र्नोमसस सेन्द्टर ५०००।-   
३ और्धी पसल णक्लमर्नक सदह  ५०००।-   
४ और्धी पसल ३०००।-   
५ एग्रो भेटर्नरी और्धी पसल २०००।- १५००।- १०००।- 
६ मचदकत्सा,एक्स–रे सेवा ३०००।- २५००।- २०००।- 
७ ल्र्ाब  था ददशा, वपसाब ,खकार परीक्षि गर्नेलाई २०००।- १५००।- १०००।- 
९ सणििकल सामार्न वबक्री पसल ३०००।- २५००।- २०००।- 
१० एक्र्ुपन्द्चर थेरापी ३०००।- २५००।- २०००।- 
११ आर्ुवेददक  था होममर्ोपेमथक पसल ५०००।- ३०००।- २०००।- 

िोटो स्टुडियो तथा फ्लाक्स वप्रन्ट 
१ क्लर ल्र्ाब ३०००।- २५००।- २०००।- 
२  फोटो स्टुदडर्ो  @०००।- ५००।1-  !))) /-  
३ फ्लेक्स वप्रन्द्ट गर्ने व्र्वशार् #०००।-  

०००।- 
५००।1-  

ववविय संस्था 
१ बाणिज्र् बैक प्रम  कार्ािलर् १००००।-   
२ ववकास बैक प्रम  कार्ािलर् ७०००।-   
३ सहकारी संस्था प्रम  कार्ािलर् २०००।-   
४ फाईर्नान्द्स कम्पर्नी प्रम  कार्ािलर् ३०००।-   
५ लद्यु ववत्त कम्पर्नी ३०००।-   
६ मर्नी टान्र्सफर १%००।-   
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क्र .
स.  

व्र्वासार्को दकमसम श्रिेी "क"(रु .) श्रिेी 
"ख"(रु .) 

श्रिेी 
"ग"रु ७ वबमा व्र्वशार् ५०००।-   

८ मामथ उणल्लणख  बाहेक अन्द्र् वववत्तर्रसहकारी संस्था ३०००।-   
बैदेतशक रोजगार तथा सुरिा सेवा 

१ मेर्नपावर र ओभरमसि समभिसर बदेैमशक रोिगार सेवा १००००।- &०००।- %))) /-  
२ सेक्र्ूररटी सेवा ३०००।- २५००।- २०००।- 

स्टोर, डकराना, पालिर, सैलुन, चस्मा, क्यािे आदी 
१ साईवर क्र्ाफे १०००।-   
२ स्र्नुकर  था पुल हाउस १०००।-   
३ ब्र्ुटी पालिर १०००।- ५००।-  
४ सैलुर्न १०००।-   
५ टेलसि व्र्वसार् !)००।-   
६ चश्मा घर ५००।-   
७ बुदटक ल्र्ाब्रोटरी ५००।-   
८ ड्राईणक्लर्नसि ५००।-   
९ दडपाटटमेन्द्टल स्टोर ५०००।- २५००।-  

अन्य पसल व्यवसाय 
१ गल्ला दकरार्ना पसल १५००।- १०००।- ५००।- 
२ कपडा पसल १०००।- ७००।- ५००।- 
३ सुर्नचादी पसल ३०००।-   
४ सुर्नचादीको गहर्ना बर्नाउर्न ेपसल ३०००।- @)००।-  
५ कस्मेदटक र ममर्नहारी पसल १०००।- ७००।- ५००।- 
६ चुरी व्र्वशार्  ५००।-  
७ ईलेक्ट्रोमर्नक पसल २५००।- १५००।- १०००।- 
८ वबिुली पसल २५००।- १५००।- १०००।- 
९ मोवाईल पसल २५००।- १५००।- १०००।- 
१० रेदडमेट पसल २५००।- १५००।- १०००।- 
११ िुत्ता चप्पल पसल २५००।- १५००।- १०००।- 
१२ िुत्ता सो रुम ३०००।-   
१२ धार्न काडा पसल ३०००।- २०००।- १०००।- 
१३ धमिकाटा ५०००।-   
१४ पुस् क स्टेशर्नरी पसल @)००।- १%००।- !)००।- 
१५ भाडा पसल थोक र खुरा  १५००।- १०००।- ५००।- 
१६ कुचा, मचत्रा, र्नाङ्ला पसल १०००।- ७००।- ५००।- 
१७ कवाडी पसल ५०००।- ४०००।-  
१८ गुम् ीमा गर्न ेपसल  ५००।-  
१९ पार्न पसल  ५००।-  
२० फोटो फ्रममङ पसल  ५००।-  
२१ सूम ि र खैर्नी चर माखु पसल १०००।- ५००।-  
२२ मसमेन्द्टको वबमभन्द्र्न समाग्री बर्नाउर्ने १५००।- १०००।- ५००।- 
२३ गोरुगाडा बर्नाउर्ने ममि  केन्द्र  ५००।-  
२४ िुत्ता र डन्द्लवको सामार्न वबक्री पसल ५००।-   
२५ मचर्ारङ्ग ववक्री गर्नेलाई १५००।- १०००।-  
२६ िा ो मसलौटा पसल  ५००।-  
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क्र .
स.  

व्र्वासार्को दकमसम श्रिेी "क"(रु .) श्रिेी 
"ख"(रु .) 

श्रिेी 
"ग"रु २७ मसकमी डकमी  ५००।-  

२८ फलाम ेमालसामार्न बर्नाउर्ने  ५००।-  
२९ साउण्ड मसस्टम लगाउर्न े २५००।- १५००।-  
३० क्र्ासेट मसडी वबक्री गर्ने पसल  ५००।-  
३१ ब्रासबैण्ड समुहमाईक भाडा लगाउर्ने १५००।- १०००।-  
३२ मासु काँटी बेच्र्न ेव्र्वसार् १५००।- १०००।-  
३३ अण्डारमाछारमसरा ववक्री पसल १०००।- ५००।-  
३४ छाला संकलर्न र ववक्री गर्ने १०००।- ५००।-  
३५  रकारी व्र्वसार्  ५००।-  
३६ फलफूल व्र्वसार्  ५००।-  
३७ मससा व्र्वसार् २०००।- १५००।- १०००।- 
३८ टेन्द्ट हाउस २०००।- १५००।- १०००।- 
३९ फमर्निसीङ व्र्वसार् २०००।- १५००।- १०००।- 
४० मभदडर्ो देखाउर्नलेाई  १०००।-  
४१ मेला लगाउर्नेलाई ५०००।-   
४२ प्लावष्टक सामाग्रीको व्र्वसार्  १०००।-  
४३ शारीररक व्र्ार्मशाला २०००।- १५००।- १०००।- 
४४ शाखा कार्ािलर् खोल्र्न    १०००/ 
४५ मामथ उल्लणःणख  बाहेकका कुर्नै पमर्न व्र्वसार्र उद्योगलाई  त्काल मर्नििर् गरी र्नगर 

सभामा अर्नुमोदर्न गराउर्ने गरी कर लगाउर्न सदकर्ने छ। 
१०० देणख ५००० सम्म  

१।र्स र्नगरपामलका के्षत्र मभत्रका कुर्नै व्र्वशार्ीहरुले साववकको व्र्वशार्का अम ररि थप कुर्न ैसामाग्रीको दडलरमलएको भए प्रम  
दडलर अमधक मरु. ५००l- रथप गरी मर्निको व्र्वशार् कर अशलु गररर्नेछ । 
 
२।व्र्वशार् कर बुझाउदा प्रत्र्ेक चालु आ.ब. को पौर् मसान्द् सम्म  ोदकएको दस् ुर बुझाए लाग्र्ने करमा १०% छुट गररर्ने र सोदह 
आ.ब.को साउर्न मसान्द् सम्ममा बुझाए सो छुट र्नददर्न ेसाथ ै१ एक आ.ब. को वक्र्ौ ा रहेमा पदहलो वर्ि १०%, दोस्रो वर्ि १५%, 
 ेस्रो वर्ि २०% र सो भन्द्दा मामथ भए सम्पुिि कर रकममा २५% का दरल ेिररवार्ना  ोदकर्ने छ। 
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अनुसूची -६  

जडिबुटी कवािी जीवजन्तु करको दर 

क) धा ुका टुक्राहरु र पत्र ुभइि काम र्नलाग्र्ने भएका धा ुका सामार्नहरुमा मर्नम्र्न बमोणिमको दर मसफाररस गर्ने। 
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 !@. 

@* sjf8L kmnfd k|lt 6|s !) rSs] !%)). %& sjf8L kmnfd k|lt 6|s ^ rSs] !))). 

@( sjf8L kmnfd k|lt 6]S6/ %)). %* la?jf k|lt uf]6f %. 
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अनुसूची -७  

सवारी साधन करको दर 

ररक्सा, ठेला आडद 

तस  .न .  वबबरण भािाको 
ररक्सा  

तनक्षज 
ररक्सा  

चर चक्के 
ठेला 

दईु चक्के 
ठेला 

ई ररक्सा चालक 
प्रमाण–पत्र 

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

ठुलासवारी आडद 

तस  .न .  वबबरण बस  ,ट्रक  कर , क्षजप टे्रक्टर हेवी 
उपकरण 

टेम्पो मोटर 
साइकल 

१ बावर्िक  सवारी कर रु१००)।- रु.५))।- रु.३०)।- रु.१२००।- रु.२००/- रु.२००। 
 
 
 
 

अनुसूची -८  
 ववज्ञापन करको दर 

 र्नगरपामलकाको शहरी के्षत्र मभत्रको सावििमर्नक स्थलमा कुर्नै सांकेम क बोडि वा ववज्ञापर्नको होदडङ बोडि, ब्र्ार्नर वाप  
देहार् अर्नसुार कर लाग्र्ने छ 

क्र  .सं  वबवरण दर(रु) अवतध 
१ साइर्न बोडि डी.पी एस बोडि होदडिंग बोडि , वालबोडि  प्रम  बगि फीट  १००।- बावर्िक 
२ थ्री डी बोडि लाइट होदडिंग बोडि , प्रम  बगि फीट       ११०।- बावर्िक 
३ फ्लेक्स ब्र्ार्नर प्रम  बगि फीट ५०।- बावर्िक 
४ मभत्ते लेखर्न प्रम  बगि फीट १५।-– बावर्िक 
५ पोल ब्र्ार्नर प्रम  मीटर  ५००।-– बावर्िक 
६ वाल पेन्द्ट प्रम  बगि फीट  १५।- बावर्िक 
७ पोल बोडि प्रम  पोल  १२०० बावर्िक 
८ सु ी र मददरा िन्द्र् पदाथिको हकमा २५ प्रम स  थप    

 
अनुसूची -९  

 मनोरञ्जन करको दर 
र्स र्नगरपामलका के्षत्र मभत्र हेका चलमचत्र हलहरुमा पुवि संम्झौ ा अर्नुसार िुर्नसकैु चलमचत्र चलाएपमर्न मामसक रु  .१०००। – का 
दरले मर्नोरञ्िर्न कर मलईर्नेछ । 
र्नगरपामलका के्षत्र मभत्र िाद,ु सकसि, चटक सचंालर्न गदाि दैमर्नक ५०० का दरले मर्नोरञ्िर्न कर मलईर्ने छ । 
र्स र्नगर के्षत्र मभत्र संचालर्न हुर्न ेस्थार्नीर् रेदडर्ो  था एफ .एम .सचंालर्न गरे वाप  मर्नोरञ्िर्न कर वाप  एकमुष्ठ रु .१०००। – 
मलईर्ने छ । 
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अनुसूची -१०  

वहाल वबटौरी शुल्कको दर 

क. दैतनक तथा साप्ताडहक हाट बजारमा लाग्ने कर तथा सेवा शुल्क 
क्र  .स  वववरण चन्रतनगाहपुर 

(रु .) 
िुमररया 
(रु .) 

चेतनगर  
(रु .) 

 

पौराई ,
ब्रमस्थान 
(रु .) 

सन्तपुर 
(रु .) 

बालचनपुर 
(रु .) 

जुिीवेला 
गैिाटार(रु .) 

१ धार्न,र्नाङ्गलो, ोरी पाटा 
पल्ला 

%० ३० ३० २० ३० २० २० 
२ माछा प्रम  पसल ५० ४० ३० २० ३० ३० ३० 
३ दकरार्ना प्रम  पसल  ५० ४० ३० २५ ३० ३५ ३५ 

४ िुत्ता चप्पल प्रम  पसल ५० ४० २० २० ३० २० २० 
५ आल,ुप्र्ाि प्रम  पसल ५० ५० १५ ३० ३० २० २० 
६ फलफुल बेच्र्ने प्रम  पसल ५० ४० २० २५ ३० २० २० 
७ मौसमी फलफुल प्रम  के्रट ५० २० १० १५ १० ५ ५ 
८ हररर्ो साग सणब्ि 

लगार्   रकारी बेच्र्ने 
प्रम  पसल 

५० ५० १५ ३० ३० २० २० 
९ हररर्ो साग सणब्ि प्रम  

टोकरी 
२० २० १० ५ १० ५ ५ 

१० मोची,हिाम  प्रम  पसल ४० २० १० २० १० १० १० 
११ हाँस कुखुरा, परेवा )िोडी (

प्रम  गोटा 
५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ 

१२ िदडबुदट प्रम  पसल ५० ५० ३० २५ ३० १५ १५ 
१३ डाला, र्नाङ्गला, कुचो 

समे  राखी व्र्ापार गर्ने 
प्रम  पसल 

३० ३० ३० १५ ३० १५ १५ 
१४ ममठाई प्रम  पसल ५० ३० २० २० ३० २० २० 
१५ इलेणक्ट्रक सामार्न )घडी , 

टचि लाइट, लाईटर, चाििर (
प्रम  पसल 

४० २५ २५ २० २५ २० २० 
१६ घोङ्गी प्रम  पसल ३० ३० १५ १५ ३० १५ १५ 
१७ मचर्ा प्रम  पसल २० २० २० १० २० १५ १५ 
१८ र्नाक कार्न छेडर्न ेपसल ४० ३० २० १० १० १० १० 
१९ चर्ना चटपटे,पार्नी पुरी, 

सवि ,अर्नारस  आदी प्रम  
पसल 

$० २० १५ २० ३० १५ $) 

२० चुरा प्रम  पसल ४० ३० २० २५ ३० २० २० 
२१ परच्र्ुर्न प्रम  पसल ५० ३० १५ २५ ३० २० २० 
२२ ववउ वविर्न प्रम  पसल ५० २० १५ १५ २० १५ १५ 
२३ सुम ि चुर्ना प्रम  पसल ३० २५ १५ २० १० १५ १५ 
२४ पार्न प्रम  पसल ३० २५ १५ १० १० ३५ ३५ 
२५ ममठा बेच्र्ने प्रम  पसल ५० ३० १५ २० २० १५ १५ 
२६ कटवपस प्रम  पसल ५० ४० २५ ३० ५० ३० ३० 
२७ रेडीमेड कपडा प्रम  पसल ५० ४० २५ ३० ३५ ३० ३० 
२८ थार्न कपडा प्रम  पसल ^० ४० २५ ३० ३५ ३० ०4  
२९ हा े मोमसर्न प्रम  गोटा २० १० १० १० १० १० १० 
३० पर्र वाला मेमसर्न प्रम  

गोटा 
३० २० १० १५ २० १० १० 
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३१ मुरही च्र्ुरा प्रम  पसल ४० २५ २५ २० २५ १५ १५ 
३२ मुरही, पकौडा, कचडी प्रम  

पसल 
३० ३० १५ २० ३० १५ १५ 

३३ पाउरोटी वबस्कुट प्रम  
पसल 

३० २० १५ २० २० १५ १५ 
३४ मासु फ्राइ )सकुेवा , भुटुवा (

प्रम  पसल 
५० ५० ५० २० २० ५० ५० 

३५ माटोको भाँडा बेच्र्ने प्रम  
पसल 

$) ३० ३० २० ३० १५ १५ 
३६ प्रम  होटल ५० ५० २० २० ५० ५० ५० 
३७ भाँडा व िर्न  प्रम  पसल %० ४० २५ ३० ३० २० २० 
३८ पशु व्र्पार  फि  $) २५ २० २५ २५ २० २० 
३९ डुलुवा घुणम् मा घुपचकु 

राखी बेच्र्न े
३० २० १५ २० २० २० २० 

४० फलामको सामार्न )हमसर्ा , 
खुःुपी, चक्कुःु  (बेच्र्ने प्रम  
पसल 

३० २० २० २० २० २० २० 
४१ फोटो  था कापीबेच्र्न ेप्रम  

पसल 
३० ३० २५ २० ३० ३० ३० 

४२ मसरा प्रम  पसल ५० ५० ३० ३० ३० ३० ५० 
४३ खमस बाख्राको छाला बेच्र्न े

प्रम  पसल 
५० ५० ३० २५ ३० ३० ५० 

४४ 
 

बदाम, भटमासबेच्र्ने प्रम  
पसल 

५० २० १५ १० ३० २० २० 
४५ मचर्नीकटौरा  था अन्द्र् 

प्रम  पसल 
२० २० १५ १० १५ २० २० 

४६ साइकल ममि  प्रम  पसल ३० ३० २० २० ३० ३० ३० 
४७ ग्वाला  फि  प्रम  मल. २ २ २ २ २ २ २ 
४८ आईसदक्रम  था वरफ 

बेच्र्ने प्रम  पसल 
३० ३० १५ १५ १५ ३० ३० 

४९ ढुङ्गग्री बेच्र्ने प्रम  पसल  ३० २० १५ १५ १५ १० १० 
५० औठीं बेच्र्न ेप्रम  पसल ३० २० १५ १५ २० २० २० 
५१ चामल, मकै लगार् को 

खाद्यात्र प्रम  पसल 
५० ५० ५० १५ २० २० २० 
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ि kmf]x/d}nf Aoa:yfkg ;]jf z'Ns j8f g+= $,%/ ^sf] nflu dfq 

क्र.स. वववरण  
दर 
रु. क्र.स. वववरण  दर रु. 

१ दईु ∕  ीर्न पांगे्र वकि शप  १५० २१ ववद्यु  पसल  १५० 

२ सार्ना सवारी वकि शप  ३०० २२ सुर्न चाँदी पसल  १५० 

३ ठुला सवारी वकि शप  ५०० २३ पुस् क पसल  १५० 

४ 
घुम् ी पसल (१५ ममटर र २५ 

ममटर बाहीरका ) १०० २४ पोमलणक्लमर्नक  ५०० 

५ कोल्ड स्टोर  १५० २५ १५ - २५ बेड हणस्पटल  २००० 

६ टे्रडसि  १५० २६ २५ - ५० बेड हणस्पटल  ३००० 

७ दकरार्ना पसल  १५० २७ ठेला (दैमर्नक ) १० 

८ अटो शोरुम  ३०० २८ फेन्द्सी स्टोर  १५० 

९ रेस्टुरेन्द्ट - खार्ना, र्नास् ा  ५०० २९ िुत्ता पसल  १५० 

१० लि  था रेस्टुरेन्द्ट  १००० ३० प्रेस छापाखार्ना  ३०० 

११ मचर्ा, खािा होटल  २५० ३१ फोटो स्टुदडर्ो  १५० 

१२ लि  २५० ३२ दटकट काउन्द्टर  (दैमर्नक) १० 

१३ रेस्टुरेन्द्ट ववथ पाटी प्र्ालेश  १००० ३३ फामेसी  २५० 

१४ पेट्रोल पम्प  १५० ३४ और्मध पसल  २५० 

१५ फे्रस हाउस  २०० ३५ भाडा पसल  १५० 

१६ ब्र्ुटी पालिर र सैलुर्न  १५० ३६ 
 रकारी पसल- १५ र २५ ममटर 

बाहेकका पसल (दैमर्नक) १० 

१७ सहकारी  २०० ३७ ववधालर् - मर्निी  ५०० 

१८ बैंक  ५०० ३८ मभवत्र घर  ३० 

१९ 
घर (पुवि पणिम रािमागि र गौर 

चपुर सडक खण्ड ) ३० ३९ कुटार्न वपसार्न ममल  २५० 

२० 
फलफुल पसल - १५ र २५ 
ममटर बाहेकका (दैमर्नक) १० ४० अन्द्र् मामथ उल्लेख र्नभएका पसल  २०० 
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ि. पशु बध काटमार  

मस .र्न .  वववरि दर(रु .) 
१ रांगा,पाडासुंगुर, बगुरप्रम गोटा ३००।- 
२ खसी बोका प्रम गोटा १००।- 

3 कुखुरा, हास,प्रम गोटार )परेवा  ) िोडी ५।- 
 

ग पशु बध काटमार  पौराई ब्रम्स्थान 
मस .र्न .  वववरि दर(रु .) 
१  बोकाको टाउको प्रम  के िी  ३००।- 

२ कुखुरा, हास,प्रम गोटा र )परेवा  ) िोडी ५।- 
 

अनुसूची -११  
)ऐर्नको दफा ११ को उपदफा )१ (सँग सम्बणन्द्ध (  

पार्कि ङ्ग शुल्कको दर 

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 .ववदेशी सवारी साधर्नको हकमा दोब्बर शुल्क लाग्र्नेछ। 

सवारीकोर्कससम ददवा पार्कि ङ शुल्कदर रात्री वबश्राम शुल्क 

बस, ट्रक, समर्नीवस, ट्र्ाक्टर आददमा रु .२०।- रु .५0।- 
णिप, कार, माईक्रोभेर्न, भेर्न, टेम्पो, पावर 

दटलरआददमा 
रु .१५।- रु .२०।- 

Df]^/ ;fOsn 10. 20. 

 

अनुसूची -१२  
सेवा शुल्क ¸ दस्तुरको दर  

क  (कोइला व्यवसायीहरुबाट तलइने सरसिाई तथा स्थानीय ववकासका लातग तलइने सेवा शुल्क   
४ देखी ६ चक्के ट्रक             रु  .१५०।-  
१० चक्के ट्रक       रु  .२००।-  
१० चक्के ट्रक भन्द्दा मामथ      रु .२५०।-  
 
ि अचल सम्पवि मुल्याङ्गकन सेवा शुल्क  
 प्रम  हिार रु.१का दरले सम्पवत्त मुल्र्ाकर्न सेवा शुल्क मलईर्नेछ ।  
 वबद्याथीहरुले सम्पवत्त मुल्र्ाकर्न गराई ववदेशमा अध्र्र्र्न गर्नि िार्नेको हकमा मुल्र्ाकर्न गररएको रकमको ५०  %का दरले 
छुट ददई मुल्र्ाकर्न सेवा शुल्क मलईर्ने छ । 
 
नक्सा पास दस्तुर 
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तस  .न .  वववरण दर (रु .) 
१ आर .सी.सी.  फे्रम स्टक्चर भुई  ला रु. २/ 

2 आर .सी.सी .फे्रम स्टक्चर पदहलो  ला देणख रु.  @ /-  
3 मसमेण्ट िोडाईमा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो–आर .सी.सी .छार्ना   %) पैसा 
4 माटोको िोडाईमा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो–आर .सी.सी .छार्ना रु.  %) पैसा 
5 मसमेण्ट िोडाईमा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो–िस् ाको छार्ना रु. 
6 माटोको िोडाईमा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो–िस् ाको छार्ना रु. ५० पैसा 
7 मसमेण्ट िोडाईमा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो–टार्लको छार्ना रु. 
8 बाउण्ड्री कम्पाउण्ड वाल प्रम  रमर्नङ दफट रु. ५० पैसा 
9 कच्ची घर काठ सेन्द्टर बेरा समे  रु. ५०पैसा 
10 घर र्नक्सा फार्ल प्रम  फार्ल रु 550 

११ घर सम्पन्द्र्न प्रमाि पत्र  ५०० 
१२ र्नक्शा र्नामसारी  १००० 
१२ घर मर्नमािि गदाि सरसफाई शुल्क– र्नक्सा पासको मर्नवेदर्न पेश गरे पिा  घर मर्नमािि सरसफाई शुल्क 

वाप  रु .१०००।०० देणख २०००।०० सम्म धरौटीमा राणखर्नेछ । र्दी घर मर्नमािि सम्बन्द्धी सामाग्री घर 
सम्पन्द्र्न प्रमाि पत्र मलर्न ेअवस्थासम्म सडकमा रहेमा सोही धरौटीबाट सोधभर्नाि हुर्न ेगरी सरसफाई 
शुल्कमा कार्म गररर्नेछ । न्द्र्ूर्न म ५०० रािस्व असुल गररर्नेछ र अन्द्र् धरौटी दफ ाि   गररर्नेछ ।  

५०० 

 

ग तसिारीस दस्तुर 

तस  .न .  वबवरण दस्तुर (रु .) 
1 अगीकृ  र्नागररक ाको मसफाररस दस् ुर  २००।- 
2 िग्गा र्नामसारीको मसफाररश दस् रु ५००।- 
3 धर्नीपूिाि र र्नागररक ाको र्नामसशंोधर्नको मसफाररस दस् ुर 200. 
4 अपू ालीको मसफाररस दस् ुर ५००।- 
5 र्नक्कल वा प्रम मलवप दस् ुर प्रम  पार्ना १०।- 
6 ममलापत्र दस् ूर  दबुै थरीबाट  ५००।- 
7 द्यण्ड िरीवार्ना मर्नर्मार्नुसार बढीमा ५०००।- 
8 ववदेशका लामग गररर्ने मसफाररश र पेन्द्सर्न पट्टाको लामग गररर्ने मसफाररशमा ५००।- 
9 पणञ्िका लागु हूर्न ुभन्द्दा अगादडको िन्द्मममम  र वववाहको मसफाररशमा !००।- 
10 संस्थाग  अर्नुरोधमा व्र्वि वबशेर्लाई गररएको दकटार्नी मसफाररशमा  ५००।- 
11 हकभोग  था िो भोगको मसफाररश दस् ुर ५००।- 
12 र्नरवढी  था छुट िग्गा द ाि सम्वन्द्धी मसफाररशमा  ५००।- 
13 वबद्यु , टेमलफोर्न र खार्नेपार्नी िडार्नका लामग गररर्ने मसफाररशमा  5०।- 
14 संघसस्था द ािको मसफाररश दस् ुर ५००।- 
15 बैदेमशक रोिगारको लामग गररर्ने मसफाररश दस् ुर १००।- 
16 र्नगरपामलकाको  ्र्ाड्ढ रेकडिको प्रम  पार्ना १०।- 
17 र्ना ा प्रमाणि  मसफारीस  १००।- 
18 मर्निी स् रका कलेि स्वीकृम को लामग मसफाररश दस् ुर !)०००।- 
19 मर्निी उच्च मा .वब . हको ववद्यालर् स्वीकृम को मसफाररश दस् ुर  *०००।- 
20 मर्निी स् रका मा .वब . हको ववद्यालर् स्वीकृम को मसफाररश दस् ुर  %०००।- 
21 मर्निी स् रका मर्न .मा.वब . हको ववद्यालर् स्वीकृम को मसफाररश दस् ुर  #०००।- 
22 मर्निी स् रका प्रा .वब . हको ववद्यालर् स्वीकृम को मसफाररश दस् ुर  @)००।- 
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तस  .न .  वबवरण दस्तुर (रु .) 
23 मर्निी पूवि प्राथममक वबद्यालर् सचंालर्न अर्नमुम  शुल्क १%००।- 
24 मर्निी स् रका ववद्यालर्को कक्षा थपको मसफाररश दस् ुर १%००।- 
25 मशशु स्र्ाहार केन्द्र चाईल्ड केर्र सेन्द्टर !)००।- 
26 पररवारीक लग  )िर्नस(ख्र्ा (र्नववकरि दस् ुर   २०।- 
27 मिद ुपररचर् पत्र  ५०।- 
28 वबववध मसफारीस दस् ुर १००।- 
29 सििममर्न गरी गररर्ने मसफारीसमा अम वि मलईर्ने रकम १००।- 
30 अन्द्र् वववाह मसफारीस  १००।- 
31 चररवत्रक मसफारीस २००।- 
32 िग्गा मुल्र्ाकर्न मसफाररस कृवर्  था पशुपालर्न ,  ५०० . 
33 सार्ना उधोग द ाि सििममर्न मसफाररस ५००/ 
34 िग्गाधमर्न प्रमािपिूाि प्रम मलवप मसफारीस १००।- 
३५ ३ पुस् े खुल्र्ने मसफारीस १००।- 
३६ 

 

 

अगे्रिी भार्ावाट गररर्ने मसफाररस ३००।- 
३७ र्नरवडी वा छुट िग्गा द ािको सम्पवत्त कर वा मालपो  बुझाउर्न आएमा प्रम  िग्गाधमर्नलाई 

अम ररि शुल्क वाप  
५००।- 

३८ अममर्न सेवा शुल्क ५००।- 
३९ घटर्ना द ाि प्रमाि पत्र दस् ुर  )३५ ददर्न मभत्र द ाि हुर्न आएमा   ० /-  
४० घटर्ना द ाि प्रमाि पत्र दस् ुर  )३५ ददर्न मभत्र द ाि हुर्न र्नआएमा   ५०।- 
४१ संध सस्थाको बैक खा ा खोल्दा गररर्ने मसफाररसमा  १००।- 
 ४२ चन्द्रपुर र्नगर के्षत्रमा सचार सेवा ववस् ारका लागी टावरका लागी गररर्ने मसफाररसमा  ५०००।- 
४३ उद्योग धन्द्दा सििममर्न मसफाररस #!!) /-  
४४ 

 

 

मोही  था सििममर्न मसफाररस १५०० . 
४५ चौहादी प्रममणि  ३५० 
46 घर बाटो मसफाररस ५५० 
४७ िागा र्नामसारी सणििममर्न मचुुल्का दस् ुर १०००/ 
४८ राहदार्नी मसफाररस १५०/ 
४९ मधेसी, आददबसी   दमल  िर्निाम  प्रमाणि   मर्नशुल्क 
५० मर्नणि िग्गामा लगार्को रुख कटार्न मसफाररस प्रम  रुख  २५०/ 
५१ अणम्शर्ार प्रमाणि       २००/ 
 
घ  (िाराम , कािि दस्तुर 
र्नगरपामलकावाट उपलब्ध गराईर्न ेदेहार्का फमि र काडिको दस् ुर मर्नम्र्नार्नुसार रहेको छ। 

तस  .न .  वबवरण दस्तुर (रु .) 
१ र्नगररक ाको अर्नुसुची सदह  मसफारीस दस् र  ५०।- 
२ सबै प्रकारका मर्नवेदर्नको फारम दस् र १०।- 
३ पररवारीक लग  िर्नसख्र्ा काडि  को काडि दस् ुर २५।- 
४ व्र्वसार् प्रमाि पत्रको काड दस् र १००।- 
५ व्र्वसार् र्नवीकरि प्रम मलपी दस् र ५०।- 
६ िर्नसहभामग ामलुक र्ोिर्ना माग दरखास्  फारम १०।- 
७ घर िग्गा करको मर्नवेदर्न फारम १०।- 
८ चार चक्के ठेलाको ब्लु बकु काडि दस् र २५।- 
९ ररक्साको ब्लकु बकु काड दस् ुर २५।- 
१० चार चक्के ठेलाको लाईसेन्द्स काड दस् ुर २०।- 
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११ ररक्साको लाईसेन्द्स काडि दस् ुर २०।- 
१२ धरौटी दफ ािको मर्नवेदर्न फारम १०।- 
१३ अर्नुसुची फारम मात्र १०।- 

 
दस् ुर ररक्सा, ठेला आदद 
तस .
न .  

वबबरण भािाको 
ररक्सा भेन 
(रु .) 

तनक्षज 
ररक्सा भेन 
(रु .) 

चर चक्के 
ठेला (रु .) 

दईु चक्के 
ठेला 
(रु .) 

चालक 
प्रमाण–पत्र 
(रु .) १ द ाि दस् ुर ६०।- ६०।- ५०।- २०।- २०।- 

२ बुक दस् ुर र काडि ६०।– ६०।- ६०।- ६०।-– २०।- 
३ र्नामसारी दस् र ५०।- ५०।- ५०।- ५०।- – 
४ र्नवबकि २५।- २५।- २५।- २५।- २०।- 
५ प्लट र्नम्वर दस् ुर १०।- १०।- १०।- १०।- – 
६ फे्रम हेरफर दस् ुर ५०।- ५०।- ५०।- ५०।- – 
७ ररक्सा चालक अर्नुमम  पत्र प्रम मलपी दस् ुर 

)काडि समे (  
   २५।-  

जररवाना 
ररक्सा व्ल ुबुक नवीकरण 
म्र्ाद र्नाघेको १ महीर्ना भन्द्दा मामथ ३ महीर्नासम्म रु१५.– 

म्र्ाद र्नघकेो ३ महीर्ना भन्द्दा मामथ ६ महीर्नासम्म रु२०.– 

म्र्ाद र्नाघेको ६ महीर्ना भन्द्दा मामथ प्रत्र्ेक आ .व.को रु-२५. 

 
चालक प्रमाणपत्र नववकरण 
म्र्ाद र्नाघेको ३ महीर्नासम्म                रु ५।- 

म्र्ाद र्नाघेको ३ महीर्ना भन्द्दा मामथ ६ महीर्नासम्म रु-१०।. 

म्र्ाद र्नाघेको ६ महीर्ना भन्द्दा मामथ एक आसम्मको.व. रु-२०।. 

 
 k|a]z z'Ns 

qm=;+= laj/0f laBfyL{ cGo 

! 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 र्नुर्नथर क्षेत्रमा धासमिक  था बोलबम र्ात्रीहरु 

  
 
 

k'jf{wf/ pkof]u s/ 
rfbL / afudtL vf]nf  
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^|]S^/ ,   50 ('Ëf, u|fe]n, lu§L 

,afn'jf / gbL hGo 

kbfy{ ('jfgLsf] nflu 

dfq 

 ^|s , l^k/ 6 rSs] 75 

^|s , l^k/ 10 rSs] 100 

 

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'x k|lt ;]8 &%). 

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

 
अनुसूची -१३  

वबक्री तथा तनकाशी शुल्क दस्तुरको दर 

मस .र्नं .  रािस्वकोके्षत्रहरु इकाइि प्रस् ावव  दर कैदफर्  

१ र्नदद िन्द्र् पदाथि को वबर्क्र ढंुगा ,गगट्टी बालुवा समक्स ग्राभेल वबर्क्र tyf 

lgsf;L  
प्रम  सेफ्टी रु.६    

                                                
 
 
                                                                      
 
                                                                         cf1fn], 
                                                       gfd M s[i0f k|;fb l;Ub]n 

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


