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खण्ड १_ चन्द्रपरु, श्रावण १ गते, २०७८ साल -संख्या ४५_  

 

चन्द्रपरु नगरपाललका, रौतहट ।   

चन्द्रपरु राजपत्र 

v08M @ ;+Vof !=ldltM २०७८।०४।०१ गते देखख लाग ुहनेु 

भाग - १ 
चन्द्रपरु नगरपाललकाको सूचना । 

स्थालनय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२-१_ बमोखजम 
चन्द्रपरु नगरपाललकाको नगर सभाबाट पाररत भई सभाको अध्यक्षबाट 
२०७८।०६।०९ गते प्रमाखणकरण गरेको ऐन सववसाधारणको 
जानकारीको लालग प्रकाशन गररएको छ ।  

सम्वत २०७८ सालको ऐन नं. १ 
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चन्द्रपरु नगरपाललकाको आलथवक ऐन, २०७८ 

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

                                                                         सभामा पेश लमलतिः २०७८|३|१० 
                                                                         सभाले स्वीकृत गरेको लमलतिः २०७८।०६।०९  
                                                                         प्रमाखणत गने : राम चन्द्र चौधरी 

                                             पद : नगर प्रमखु  
 

प्रस्तावनािः चन्द्रपरु ्नगरपाललकाको आलथवक वर्व २०७८।०७९ को अथव सम्बन्द्धी प्रस्तावलाई कायावन्द्वयन गनवको लनलमत्त स्थानीय कर 
तथा शलु्क संकलन गने, छुट ददने तथा आय संकलनको प्रशासलनक व्यवस्था गनव वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संववधानको धारा 
२२८ को उपधारा (२) बमोखजम चन्द्रपरु ्नगर सभाले यो ऐन बनाई लागू गरेको छ ।  
 
१. संखक्षप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यस ऐनको नाम आलथवक ऐन, २०७८ रहेको छ । 

(२) यो ऐन २०७८ साल श्रावण १ गतेदेखख चन्द्रपरु ्नगरपाललका क्षेत्रमा लागू हनुेछ । 
२. सम्पलत कर: (१) नगरपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै व्यखि वा संस्थाको स्वालमत्वमा रहेको जग्गा र त्यस्तो जग्गामा बनेको 

भौलतक संरचनाहरुलाई एकीकृत रुपमा वहसाब गरी सम्पखत्त कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । तर गठुी जग्गामा 
सम्पखत्त कर लगाइने छैन । 

   (२) उपदफा (१) बमोखजम लगाइने सम्पखत्त करको दर अनसूुची (१) मा उल्लेख भएबमोखजम  हनुछे ।  
  (३) यस दफा बमोखजम सम्पखत्त कर लगाउँदा घर जग्गाको आकार, प्रकार, बनौट र उपयोग,   अचल 

सम्पखत्तको उत्पादनशील उपयोगको अवस्था, नागररकको जीवनस्तर, आलथवकस्तर, कर लतनव सक्ने क्षमता, अचल सम्पखत्तको 
प्रचललत बजार मूल्य तथा ह्रास मूल्य समेतलाई ववचार गरी कायवपाललकाले आवश्यक कायवववलध बनाई लाग ुगनव सक्नेछ । 

(३) सम्पलतकर घर,टहरा तथा भौलतक संचरनाले चचेको जग्गामा सम्पलत कर लगाई बाकँी जग्गा र घर 
नभएका अन्द्य जग्गामा दफा ३ बमोखजम भलुम ( मालपोत) कर ललइने छ  

स्पखस्टकरण : यस दफाको प्रयोजनको लालग घरले चचेको जग्गा भन्नाले घरले ओगटेको जग्गाको क्षते्रफल र 
अलधकतम ्सो क्षेत्रफल बराबरको थपजग्गा समेत सम्झन ुपदवछ | 

३. भलूम कर (मालपोत): नगरपाललका क्षेत्रलभत्र अनसूुची (२) बमोखजम भलूम कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गररनेछ ।  
दफा २ बमोखजम सम्पखत्त कर लागाएको जग्गामा भमूीकर (मालपोत) लगाईने छैन । तर गत ववगतको वांकी बक्यौता 
मालपोत रकम असूली गनव वाधा पने छैन  । 

४. घर जग्गा बहाल करिः(१) नगरपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै व्यखिले घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड (छप्पर), कारखाना, 
जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंखशक तबरले बहालमा ददएकोमा बावर्वक बहाल रकममा बहाल कर लगाउन सक्नेछ । 
      (२) उपदफा (१) बमोखजम लगाईने घरजग्गा वहाल करको दर अनसूुची (३) मा उल्लेख भएबमोखजम  हनुेछ । 
 (३) उपदफा (१) बमोखजम लगाईने बहाल रकम लनधावरण गनवको लालग नगरपाललकाले घरजग्गा रहेको स्थान 
तथा संरचनाको प्रकारको आधारमा न्द्यूनतम बहाल मूल्य तोकी सोही आधारमा बहाल रकम लनधावरण गरी कर ललन 
सक्नेछ ।  

५.  व्यवसाय करिः (१) नगरपाललका क्षेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूजँीगत लगानी र आलथवक कारोवारका आधारमा 
व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 
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(२) उप दफा (१) बमोखजम ब्यापार, व्यवसाय तथा सेवा संचालन गनव चाहने व्यखि वा संस्थालाई व्यवसाय 
दताव गरी व्यवसाय इजाजत प्रदान गररनेछ । इजाजत प्राप्त  ब्यवसायीहरुले वावर्वक रुपमा ब्यवसाय कर चिुा गरी ब्यवसाय 
नववकरण गनुव पनेछ । 

 
(३) उपदफा (२) बमोखजम प्रदान गररने व्यवसाय इजाजत दस्तरुको दर ब्यापार, ब्यवसाय तथा सेवा    

संचालन गनव लाग्ने लगानीको आधारमा अनसूुची (४) मा तोवकए बमोखजम हनुेछ । 
(४) उपदफा (२) बमोखजमको इजाजत ववना नगरपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै पलन ब्यापार, ब्यवसाय तथा   

सेवा संचालन गनव पाईन ेछैन ।  
(५) उपदफा (४) बमोखजम ललइने व्यवसाय करको दर अनसूुची (५) मा तोवकए बमोखजम हनुेछ । 
(६) यस दफा बमोखजमको कर उठाउनका लालग आवश्यक पने कायवववलध नगर कायवपाललकाले  स्वीकृत गरी 

लाग ुगनव सक्नेछ । 
६.  जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्द्त ुकरिः (१) नगरपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै व्यखि वा संस्थाले ऊन,खोटो, जलडबटुी, वनकस, कवाडी 

माल र प्रचललत कानूनले लनर्ेध गररएको जीवजन्द्त ुवाहेकका अन्द्य मतृ वा माररएका जीवजन्द्तकुो हाड, लसङ, प्वाँख, छाला 
जस्ता बस्तकुो व्यवसावयक कारोवार गरेवापत अनसूची (६) बमोखजम जलडबटुी, कवाडी तथा जीवजन्द्त ुकर लगाइने र असूल 
उपर गररनेछ । 

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लालग कारोवार भन्नाले ववके्रताले जारी गरेको ववल वा वीजक वा लेनदेन 
भएको जलनने प्रमाणलाई सम्झन ुपदवछ र नगरपाललकाले कर लगाउँदा कारोवार रकमको लनखित प्रलतशतका दरले लगाउन े
छ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजमका वस्तकुो ब्यवसावयक कारोवार गने ब्यिी वा संस्थालाई नगरपाललकाले ब्यवसाय 
इजाजत दददा कर बझुाउने शतव र ववलध समेत तोकी  इजाजत ददनेछ । 

७. सवारी साधन करिः (१) नगरपाललका क्षेत्रलभत्रका सवारी साधनमा प्रदेशले सवारी साधन कर लगाउन ेर उठाउनेछ । तर 
टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा र ववद्यतुीय ररक्सा तथा स्कुटरमा नगरपाललकाले सवारी साधन कर लगाउने र उठाउनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम नगरपाललकाले लगाउने भनी तोवकएका सवारी साधनहरुको दताव, नवीकरण र 
सवारी साधन करको दर अनसूुची (७) बमोखजम हनुेछ । 

(३) प्रदेशले लगाएको सवारी साधन कर रकमबाट नगरपाललकाले प्राप्त गने वहस्सा प्रचललत संघीय र प्रदेश 
कानूनमा तोवकए बमोखजम हनुेछ ।  

८. ववज्ञापन कर: (१) नगरपाललका क्षेत्रलभत्र हनु े ववज्ञापन,प्रचारप्रसार आददका लालग राख्न ददन े साइनबोडव, ग्लोबोडव, स्टल 
आददमा अनसूुची (८) बमोखजम ववज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजमको कर उठाउनका लालग आवश्यक पने कायवववलध नगर कायवपाललकाले स्वीकृत 
गरी लाग ुगनव सक्नेछ । 

(३) यस दफा बमोखजम नगरपाललकाले उठाएको ववज्ञापन कर बापतको रकम प्रचललत संघीय र प्रदेश कानून 
बमोखजम सम्बखन्द्धत प्रदेशसंग बाँडफाँड गररनेछ । 

(४) लबज्ञापन कर ब्यबखस्थत तथा लनयमन गनव लनम्न बमोखजमको नीलत अपनाइने छ । 
  (क)कुनै पलन प्रकारको लबज्ञापन गदाव नगरपाललकाबाट पूवव स्वीकृलत ललएर मात्र गनुवपनेछ। 

(ख)नेपाल सरकारको नीलत बमोखजम सावववजलनक स्थलमा ववज्ञापन गनव बन्द्देज गरेका मादकपदाथव, 
सतुीजन्द्य पदाथव जस्ता वस्तहुरुको ववज्ञापन गनव पाईन ेछैन।  

(ग) नेपाल सरकारको तफव बाट हनुे जनचेतना मूलक सूचना तथा प्रचार प्रसार समाग्रीहरुमा ववज्ञापन 
कर ललईने छैन।  
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(घ) व्यापार, व्यवसाय वा कायावलय रहेको स्थानको पररचयपाटीको हकमा बढीमा ६ वफट लम्वाइ र 
३ वफट चौडावई भएको पररचय पाटीको कर ललईने छैन तोवकएको साइज भन्द्दा वढीको पररचयपाटी राख्न 
पाइनेछैन।  

(ङ) स्वीकृती नै नललई राखखएका ववज्ञापन सामाग्री हटाउने सवकने छ । यदी स्वीकृती ददन उपयिु 
ठालनएमा लाग्न ेकरको शतप्रलतशत बराबर जररवाना ललई नगरकायवपाललकाले स्वीकृती ददन सवकने छ।  

(च) ववज्ञापन गने संस्था वा व्यखिले स्वीकृत समयावधी समाप्त भएपलछ ववज्ञापन गने संस्था वा 
व्यखिले लबज्ञापन समाग्री स्वयमंले तरुुन्द्त हटाउन ुपनेछ । अन्द्यथा नगर पाललकाले हटावई जफत गनेछ।  

९. मनोरञ्जन करिः (१) नगरपाललका क्षेत्रलभत्र संचाललत लसनेमाहल,सांस्कृलतक प्रदशवनहल, लथयटर सङ्गीत, मनोरन्द्जन प्रदशवन 
स्थल, जादू, सकव स, चटक जस्ता मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा प्रदेश कानूनले तोके बमोखजम मनोरञ्जन कर लगाई असल ु
उपर गररनेछ ।  

   तर प्रदेश कानून बलन नसकेको अवस्थामा यस दफा बमोखजम नगरपाललकाले अनसूुची (९) बमोखजमको 
दरमा मनोरञ्जन कर लगाइने र उठाइनेछ ।  

(२)उप दफा (१) बमोखजम नगरपाललकाले उठाएको मनोरञ्जन कर बापतको रकम प्रचललत संघीय र प्रदेश 
कानून बमोखजम सम्बखन्द्धत प्रदेशसंग बाँडफाँड गररनेछ । 

१०. बहाल लबटौरीशलु्किः (१) नगरपाललकाले आफुले लनमावण, रेखदेख वा संचालन गरेका देहाय बमोखजमका सम्पखत्तहरुमा 
अनसूुची (१०) बमोखजमको दरमा वहाल ववटौरी शलु्क लगाउन र उठाउन सक्नेछ । 

(क) आफुले लनमावण गरेका वा आफ्नो स्वालमत्वमा रहेका भवन, जग्गा वा अन्द्य सम्पखत्त,  
(ख) आफ्नो रेखदेखमा रहेको साववजलनक स्थल, ऐलानी जग्गा वा बाटोको छेउको जग्गामा भएका      
     अस्थाई टहरा, छाप्रा वा पसल वा आवास, 
(ग)  नगरपाललकाले तोकेको साववजलनक स्थल, हाटबजार, मेला, जात्रा आददमा थापकेा पसल,  
(२) उपदफा (१)को खण्ड (क) र (ख) बमोखजमको सम्पखत्तमा बहाल लबटौरी शलु्क उठाउनका लालग 

कायवपाललकाले न्द्यूनतम दर लनधावरण गरी बोलपत्र वा दरभाउ पत्र वा डाँक बढावढको माध्यमवाट बहालमा ददन सक्नेछ । 
(३) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोखजमको सम्पखत्तमा बहाल ववटौरी शलु्क उठाउनका लालग 

नगरपाललकाले त्यस्तो स्थानमा खरीद लबक्री हनु ेवस्त ुतथा सेवा एवं कारोवारको आधारमा तोकेको न्द्यूनतम बहाल ववटौरी 
शलु्कको दरमा वोलपत्र वा दरभाउ पत्र वा डाकँ बढावढको माध्यमवाट बहाल ववटौरीमा ददन सवकनेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) बमोखजम बहाल ववटौरीमा ददंदा शतव सवहत सम्झौता गरी ददन ुपनेछ ।  
११. पावकव ङ्ग शलु्किः (१) नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्र तोकेको पावकव ङ्गस्थलमा सवारी साधनलाई पावकव ङ्ग सवुवधा उपलब्ध 

गराएवापत पावकव ङ्ग गने समयको आधारमा अनसूुची (११) मा उल्लेख भएबमोखजमको दरमा पावकव ङ्ग शलु्क लगाइने र असूल 
उपर गररनेछ । 

(२) नगरपाललकाले उपदफा (१) बमोखजम तोकेको स्थान वाहेक अन्द्य स्थानमा सवारी पावकव ङ्ग गनव रोक 
लगाउन सक्नेछ । तर राजमागव तथा सहायक राजमागवको सडक अलधकार क्षेत्रलभत्र यस दफा बमोखजम सवारी पावकव ङ्ग 
गराइने र शलु्क लगाइने छैन । 

(३) नगरपाललकाले सवारी पावकव ङ्ग क्षेत्र लनधावरण गदाव सवारी आवागमनमा बाधा नपगु्न े गरी ट्रावफक प्रहरी 
कायावलयसंगको समन्द्वयमा गनेछ । 

१२. सेवा शलु्क, दस्तरुिः (१) नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्र सञ्चालनमा रहेका केबलकार, टे्रवकङ्ग, कायावकङ्ग, क्यानोलनङ्ग, बञ्जी 
जम्प, खजपप्लायर, रयाखफ्टङ्ग, प्याराग्लाइलडङ्ग लगायतका स्थानीय पयवटन, मनोरञ्जन तथा साहलसक खेलकुद सम्बन्द्धी सेवा वा 
व्यवसायमा सेवा शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

   तर सीमा नदी वा अको गाउँपाललका वा नगरपाललकाको क्षेत्रलाई समेटेर सञ्चालन हनुे सेवा वा 
व्यबसायमा सेवा शलु्क लगाउँदा सम्बखन्द्धत नगरपाललकासँग समन्द्वय गरी लगाइनेछ ।  
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(२) नगरपाललकाले लनमावण वा संचालन तथा व्यवस्थापन गरेका स्थानीय पूवावधार वा उपलब्ध गराएको 
देहायको कुनै सेवा उपयोग गरे बापत सम्बखन्द्धत सेवा प्रदायक तथा  सेवाग्राहीलाई सेवा शलु्क, दस्तरु लगाइने र असूल 
उपर गररनेछ । 

(क) खानेपानी, ववजलुी, अलतलथ गहृ, धमवशाला, पसु्तकालय, सभागहृ र त्यस्तै अन्द्य सेवा सवुवधा, 
(ख) फोहोरमैला व्यबस्थापन, सरसफाई, ढल लनकास, सडक बत्ती जस्ता सेवा सवुवधा, 
(ग) शौचालय, पाकव , स्नानगहृ, पौडी पोखरी, व्यायामशाला, गषे्टहाउस, पयवटकीय स्थल, छात्रावास, हाटबजार, पश ु

बधशाला, शबदाहगहृ, धोवीघाट र त्यस्तै अन्द्य सवुवधा, 
(घ) सडक, बस पाकव , ढल, पलु जस्ता सेवा, 
(ङ) अचल सम्पखत्त वा अन्द्य कुनै ववर्यको मूल्याकन न सम्बन्द्धी सेवा,  
(च) नगरपाललकाले प्रदान गने लसफाररश सम्बन्द्धी कुनै सेवा,  
(छ) ऐलतहालसक स्थल, परुाताखत्वक स्थल एवं धालमवक महत्वका सम्पदाको प्रवेश शलु्क । 

तर ऐलतहालसक स्थल, परुाताखत्वक स्थल र धालमवक महत्वका सम्पदामा प्रवेश गदाव नेपाली 
नागररकलाई यस प्रकरण बमोखजम शलु्क ललन पाइने छैन । 
(३) नगरपाललकाले सहकारी संस्था, एफ.एम. रेलडयो, “घ” बगवको लनमावण व्यबसायी इजाजत, ववद्यालय 

स्थापना, ट्युसन तथा कोखचङ्ग सेन्द्टर, और्धी पसल,स्थानीय व्यापाररक फमवको दताव, अनमुलत, नववकरण तथा लनयमन आदद 
सेवामा सेवा शलु्क दस्तरु तोकी लगाइने र उठाइनेछ । 

(४) दफा (१), २) र (३) बमोखजम लगाइने सेवा शलु्क, दस्तरुको दर अनसूुची (१२) मा उल्लेख 
भएबमोखजम हनुेछ । 

१३. ववक्री तथा लनकासी शलु्क :(१) नगरपाललकाले आफ्नो स्वालमत्वमा रहेको सम्पखत्त वा आफ्नो रेखदेखमा रहेको साववजलनक 
स्थलवाट उत्पादन हनुे ढंुगा, लगट्टी, बालवुा, माटो, काठ दाउरा, जराजरुी, स्लेट आदद प्राकृलतक एवं खानीजन्द्य वस्तहुरुको 
ववक्री गनव सक्नेछ । 

(२) नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्र उत्पादन भै आफ्नो लसमा क्षेत्रभन्द्दा बावहर लनकासी हनुे ढंुगा, लगट्टी, 
बालवुा, माटो, काठ दाउरा, जराजरुी, स्लेट आदद प्राकृलतक एवं खानीजन्द्य वस्तकुो वाह्य लनकासीमा लनकासी शलु्क लगाउन 
सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोखजम नगरपाललकाले गने ववक्री प्रदेश काननुले तोके बमोखजम र  लनकासी 
शलु्कको दर अनसूुची (१३) मा तोवकए बमोखजम हनुेछ । 

(४) कायवपाललकाले आफ्नो प्रयोगमा नआउन े परुाना र काम नलाग्न े वस्त,ु उपकरण तथा सामानहरु 
लललामववक्री गनव सक्नेछ ।  

(५) कायवपाललकाले नागररकको सवुवधाको लालग ववलभन्न फाराम तथा पसु्तकहरु वा अन्द्य सेवा ववक्री गनव 
सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (१) बमोखजमका वस्तहुरु ववक्री तथा उपदफा (२) बमोखजमको लनकासी शलु्क असूलीका लालग 
ववक्री तथा लनकासीको पररमाण तथा दर लनधावरण गरी वोलपत्र, दरभाउ पत्र वा डाँक बढावढको माध्यमवाट गररने छ ।  

१४. घर जग्गा रखजषे्ट्रशन शलु्क :(१)घर जग्गा रखजषे्ट्रशन शलु्क प्रदेश कानूनले तोके बमोखजम लगाइने र उठाईनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोखजम उठेको रकम संघीय र प्रदेश कानून बमोखजम बाँडफाटँ गररनेछ ।  
(३) घर जग्गा रखजषे्ट्रशन शलु्क उठाउन नगरपाललकामा साधन, स्रोत, प्रववलध, जनशखि तथा कायावलय 

व्यवस्थापन नभएसम्म नेपाल सरकारले तोकेको कायावलय माफव त उठाईनेछ ।  
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१५.  दण्ड जररवाना :(१) नगरपाललकाले लनधावरण गरेको कर, शलु्क तथा महसलु तोवकएको समयमा भिुानी नगरेमा सम्बखन्द्धत 
कानूनमा दर तोवकएकोमा सोही बमोखजम र नतोवकएकोमा कायवपाललकाबाट लनधावररत दरमा जरीवाना सवहत बक्यौता असलु 
गनेछ । 

(२) नगरपाललकाले उप दफा (१) बाहेक प्रचललत कानून पालना नगरेको कसूरमा लगाउने अन्द्य दण्ड 
जररवाना रकम सम्बखन्द्धत काननुमा तोवकए बमोखजम हनुेछ । 

१६. कर छुट :(१) ठेक्का रकम एकमषु्ठ वा बावर्वक रुपमा लतनुवपने राजस्व सोही आलथवक बर्वको पौर् मसान्द्त लभत्र र मालसक 
रुपमा लतनुवपने राजस्वको हकमा मवहना समाप्त भएको सात ददनलभत्र बझुाउने करदातालाई लनयमानसुार लाग्ने राजस्वको 
क्रमशिः दश र पाँच प्रलतशत छुट ददइनेछ ।   

(२) संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, कुटनीलतक लनयोग, गठुी र लाभको उदे्दश्य नराखी 
सञ्चालन हनु ेसंघसंस्थाको सम्पखत्त, वस्त ुतथा कारोवारमा यस ऐन बमोखजमको  कर ललईने छैन ।  

स्पष्टीकरणिः लाभको उदे्दश्य नराखी सञ्चालन हनुे संघसंस्था भन्नाले सामदुावयक अस्पताल तथा स्वास््य 
केन्द्र, ववश्वववद्यालय र सोका आंलगक कलेजहरु, सरकारी वा सामदुावयक ववद्यालयहरु, साववजलनक पसु्तकालय, वाचनालाय, 
वालगहृ, अनाथाश्रम, बदृ्धाआश्रम जस्ता सामाखजक संघसंस्था सम्झन ुपदवछ ।  

(३) ववपद् वा अन्द्य यस्तै प्रकृलतका ववशेर् पररखस्थलतको कारणले करदाताहरुले कर भिुानी गनव नसक्न े
अवस्था आएमा सोको स्पष्ट कारण खलुाई नगर सभाको लनणवय बमोखजम कर वा जररवाना छुट ददन सवकनेछ ।  

(४) कानूनमा ब्यवस्था भएको अवस्थामा वाहेक नगरपाललकाको कुनै लनकाय वा अलधकारीले कुनै प्रकारको 
कर, शलु्क, महसलु, दण्ड, जररवाना छुट ददन पाउन ेछैन ।  

तर स्थानीय आलथवक कृयाकलापमा उल्लेखनीय योगदान पयुावउन े वकलसमका उद्योग व्यबसायमा लनखित 
अवधीसम्म सभाले बनाएको कानून बमोखजम कर, दस्तरु, शलु्क छुट ददन बाधा पने छैन ।  

१७. प्रशासकीय पनुरावलोकन र पनुरावेदन : (१) नगरपाललकाले गरेको कर, शलु्क, महसलु, दण्ड, जररवाना सम्बन्द्धी लनणवयमा 
खचत्त नबझेुमा करदाताले नगरपाललकामा प्रमखु प्रशासकीय अध्यक्ष समक्ष पनुरावलोकनको लालग लनबेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम परेको लनबेदन उपर प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतले पनुरावलोकनको लालग 
कायवपाललकाले प्रमखुको अध्यक्षतामा सम्बखन्द्धत ववर्य ववज्ञ समेत रहने गरी तीन सदस्यीय राजस्व प्रशासकीय पनुरावलोकन 
सलमलत गठन गर्र्नेछ । यस्तो सलमलतमा कर लनधावरणमा सम्लग्न पदालधकारी वा कमवचारीको सहभालगता रहने छैन ।  

(३)उपदफा (१) बमोखजम पनुरालोकनको लालग प्राप्त भएको लनवेदन उपर पैलतस ददनलभत्र छानववन तथा 
लनणवय गरी सम्वखन्द्धत ब्यखिलाई लनणवयको जानकारी ददन ुपनेछ । 

१८.  ठेक्का आह्वान गनव सक्न े: (१) यस ऐन बमोखजम संकलन गने सेवा शलु्क र दस्तरु कायवपाललकाले आवश्यकता अनसुार एक 
आलथवक वर्वको लालग आय ठेक्का बन्द्दोवस्त गरी संकलन गनवसक्नेछ । 

तर, आन्द्तररक आय ववृद्ध हनुे देखखएमा वा पटक पटक ठेक्का बन्द्दोबस्त गदाव प्रशासलनक दावयत्व बढ्न जान े
अवस्थामा बढीमा ५ वर्वसम्मको लालग एकैपटक ठेक्का बन्द्दोबस्त गनव सवकनेछ । 

(२) यस दफा बमोखजमको आय ठेक्का दददा आन्द्तररक राजस्व कायावलयबाट ब्यखि वा स्थायी लेखा नम्बर वा 
मूल्य अलभबवृि कर दताव प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका व्यखि, फमव, संस्था र कम्पनीले मात्र प्रलतस्पधाव गने गरी व्यबस्था गनव 
सवकने छ । तर नगरपाललकाले आवश्यक ठानेमा आन्द्तररक राजस्व कायावलयबाट कुनै पलन ब्यखिले स्थायी लेखा नम्बर 
वा मूल्य अलभबवृि कर दताव प्रमाण पत्र प्राप्त नगरेको ब्यखिलाई ठेक्का ददन सक्ने छ । 

(३) नगरपाललकाले सामान्द्यतया आलथवक वर्व शरुु हनुभुन्द्दा अगावै ठेक्का बन्द्दोवस्त गरी ठेक्का सम्झौता कायव 
सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ ।  

(४) नगरपाललकाले कर संकलन गनव सामान्द्यतया ठेक्का बन्द्दोबस्त गररने छैन । तर हाटबजार, पोखरी, पसल 
घर, जलडबटुी, कवाडी र जीबजन्द्तकुर तथा ववज्ञापन कर र अन्द्य कर संकलन गनव ठेक्का बन्द्दोबस्त नै गनुव पने अवस्थामा 
नगरपाललकावाट लनणवय गराई ठेक्कामा संकलन गनव सवकनेछ । 
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(५) यस दफा बमोखजम गररने आय ठेक्का बन्द्दोबस्तका लालग बोलपत्र, दरभाउपत्र तथा डाँक बढाबढ सम्बन्द्धी 
कायवववलध र पट्टा कबलुलयत, धरौटी, वकस्ता र ठेक्का तोड्ने जस्ता कायवववलधहरु अको व्यबस्था नभएसम्म स्थानीय लनकाय 
(आलथवक प्रशासन) लनयमावली, २०६४ (संशोधन समेत) लाई आधार मानी गररनेछ । 

१९. सहयोग गनुवपने : संघीय तथा प्रदेश सरकारका कायावलयहरुले नगरपाललकाको राजस्व असलुी कायवमा आवश्यक सहयोग 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

२०. प्रगलतशील कर प्रणाली अवलम्बन गररन े: नगरपाललकाले करको दर लनधावरण गदाव गररब तथा ववपन्न वगवलाई कम बोझ पने 
गरी प्रगलतशील कर प्रणाली अवलम्बन गनुवपनेछ । 

२१. कर संकलनको लालग सेवा रोक्न सक्न:े(१) नगरपाललकाले लनधावरण गरेको कर तोवकएको समयमा दाखखला                       
नगरेमा नेपाली नागररकताको प्रमाण पत्र ललने लसफाररश बाहेकका अन्द्य सवै सेवा प्रवाह रोक्का गरी कर संकलन गनव 
सवकनेछ | 

२)नगरपाललकामा ववलभन्न प्रकारका कर तथा शलु्क भिुानी गनुवपने दावयत्व भएको व्यखिले अन्द्य कर भिुानी 
नगरी सम्पखत्त कर लतनव नपाउने गरी सेवा रोक्का गनव सवकनेछ | 

३)सेवा प्रवाहको मखु्य थलो वडा कायावलय भएको कारणले नगरस्तरीय कर चिुाको प्रमाण कागज संलग्न नभए 
सम्म वडा कायावलयले सेवा प्रवाह गने छैनन ्। कर असलुी र कर प्रशासनमा सघाउन ुवडा अध्यक्ष तथा वडा कायावलयको 
कतवब्य हनुेछ । 

२२=  नगरस्तरीय कर चिुा प्रमाण पत्र जारी गने:(१)नगरपाललकामा दताव भै ब्यवसाय गने करदाताहरुलाई नेपाल सरकारको 
अन्द्तररक राजस्व कायावलयबाट कर चिुा प्रमाण पत्र ललन ुपूवव नगरपाललकाबाट कर चिुाको प्रमाण पत्र ललन ुपने ब्यवस्था 
गररनेछ । यस प्रयोजनको लालग सम्बखन्द्धत अन्द्तररक राजस्व कायावलयलाई नगरपाललकाबाट कर चिुा प्रमाण पत्र प्राप्त भए 
पलछ मात्र त्यहाँबाट त्यस्तो प्रमाण पत्र जारी गने गरी ब्यवस्थापन गनव अनरुोध गररनेछ। 

२) नगरपाललका क्षेत्रमा दताव भै ब्यवसाय गने संस्थालाई कर चिुाको प्रमाण पत्र पेश नगरेमा त्यस्तो संस्था सँग 
नगरपाललककाले कुनै आलथवक कारोवार नगने व्यवस्था लमलाइने छ । 

२३=   वकस्तामा कर लतनव सवकन:े(१) नगरपाललकाबाट लनधावरण भएको कर, करदाताको अनरुोधमा नगरकायवपाललकाले उपयिु 
ठहराएमा २ वा ३  वकस्तामा लतनुव पने गरी कायम गनव सवकन ेछ । 

२४.  करदाताको पवहचान तथा दताव :  

१) व्यवसाय संचालन गनुवपूवव दताव गरेर मात्र व्यवसाय संचालन गनुव पनेछ | 

२) राजस्व शाखाले यस ऐन बमोखजम कर लतनुव पने व्यखि वा करदाताको पवहचान गनुव पनेछ | 

३) उपदफा (२) बमोखजम करदाताको पवहचान गदाव व्यखि वा करदाताको नाममा रहेको सम्पखत्त, लनजले गरेको 
कारोवार र कर एकाईलाई कुनै स्रोतबाट प्राप्त सचुना र सो एकईले छानववन गदाव देखखएका आधारमा करदाताको पवहचान 
गररनेछ | 

४) कर एकाइले यस ऐन बमोखजम कर लतनुवपने दावयत्व भएका करदाताको वववरण खलुाई करदाता दताव गरी 
राख्न ुपनेछ | 

५) नेपाल सरकारबाट स्थायी लेखा नम्बर ललएका करदाताले कर सम्बन्द्धी कारोबार गदाव सोही नम्बरको प्रयोग 
गनुव पनेछ | 

२५. करदाताको दावयत्व: यस ऐन बमोखजम कर लतनुव पने कतवव्य भएका करदाताको देहाय बमोखजमको दावयत्व हनुेछ: 

क. आफूलाई करदाताको रुपमा दताव गराउने, 

ख. लनधावररत समयमा वववरण पेश गने, 

ग. लनधावररत समयमा कर रकम दाखखला गने, 

घ. यस ऐन बमोखजम कुनै शलु्क, जररवाना वा व्याज बझुाउनपुने भए समयमा बझुाउने, 
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ङ. वहसाव वकताब र अलभलेख दरुुस्त राख्न े

च. कर अलधकृतले मागकेो सूचना त्यांक समयमा उपलब्ध गराउन,े 

छ. कर एकाइवलाई आवश्यक सहयोग गने |  
 
२६. करदाताको अलधकार: (१) करदातालाई देहाय बमोखजमको अलधकार हनुेछ: 

क. सम्मानपूववक व्यवहारको अलधकार, 

ख. प्रचललत कानून बमोखजम कर सम्बन्द्धी सूचना प्राप्त गने अलधकार, 

ग. कर सम्बन्द्धी ववर्यमा प्रमाण पशे गने मौका प्राप्त गने अलधकार, 

घ. प्रलतरक्षाको लालग कानून व्यवसायी वा लेखा परीक्षक लनयिु गने अलधकार, 

ङ. कर सम्बन्द्धी गोप्य कुराहरु यस ऐनमा उल्लेख भए बाहेक अनलतक्रम्य हनुे अलधकार।  

(२) करदाताले उपदफा (१) बमोखजमको अलधकारको दावी गनव आफ्नो दावयत्व परुा गरेको हनुपुनेछ। 

२७. वववरण दाखखला गनव आदेश ददन सक्न:े (१) यस ऐन बमोखजम कर बझुाउनपुने दावयत्व भएको व्यखिले कर वववरण 
नबझुाएमा वा वववरण दाखखला गदाव व्यहोरा फरक पारी दाखखला गरेको भनी शंका गनव सवकने आधार र कारण भएमा कर 
अलधकृतले आधार र कारण खोली कर वववरण दाखखला गनव आदेश ददन सक्नेछ| त्यस्तो आदेश प्राप्त भएमा सम्बखन्द्धत 
व्यखिले सो आदेश प्राप्त भएको लमलतले एक मवहना लभत्र कर एकाइवमा वववरण दाखखला गनुव पनेछ | 

२८.  वववरण सच्याउन सवकन:ेयस पररच्छेद बमोखजमको कर वववरण दाखखला भै सकेपलछ कुनै त्य सम्बन्द्धी वा गखणतीय भलू 
भएको भने्न लागमेा करदाताले पवहला वववरण दाखखला भएको लमलतले तीन (३) मवहना लभत्र यथाथव, त्य र सही अंक 
सवहतको अको वववरण पेश गनव सक्ने छ | 

२९.  कर दाखखला गनुवपने:(१)यस ऐन बमोखजम दाखखला गनुवपने कर ऐनको पररच्छेद ४ मा उल्लेख गररएकोमा सोही समयमा र 
समय उल्लेख नभएको हकमा प्रत्येक आलथवक वर्वको आखश्वन मसान्द्त लभत्र कर एकाईमा दाखखला गनुवपनेछ | 

(२) यस ऐन बमोखजम अलग्रम कर कट्टी गरर दाखखला गनुवपने कर कट्टी भएको मवहना पलछको मवहनाको २५ गते 
लभत्र कर एकाईमा दाखखला गनुव पनेछ | 

३०.  कर दाखखलाको लनस्सा ददन ुपने: करदाताले यस ऐन बमोखजम बझुाउन ुपने कर वा गैरकर राजस्व वा अन्द्य रकम बझुाए 
पलछ करदातालाई तत्काल त्यसको लनस्सा ददन ुपनेछ | 

३१. कर वफताव सम्बन्द्धी व्यवस्था: (१) करदाताले यस ऐन बमोखजम कर बझुाउँदा लतनुव पने भन्द्दा बढी कर दाखखला गरेकोमा 
सो कर रकम वफताव माग गनव सक्नेछ |  

(२) उप दफा (१) वफतावको लालग लनवेदन परेकोमा व्यहोरा साँचो देखखएमा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतले लनवेदन 
परेको एक मवहना लभत्र माग बमोखजम वफताव ददन ेलनणवय गनुव पनेछ | 

३२. कर समायोजन सम्बन्द्धी व्यवस्था: (१) करदाताले दफा ३१ बमोखजम वफताव पाउन ेठहररएको रकम दाखखला गनुव पने कर 
रकममा समायोजन गनव कर अलधकृत समक्ष लनवेदन ददन सक्नेछ | 

(२) उप दफा (२) बमोखजम लनवेदन परेकोमा व्यहोरा साँचो देखखएमा कर अलधकृतले लनवेदन परेको एक मवहना 
लभत्र माग बमोखजम समायोजन गनव आदेश ददन ुपनेछ | 

३३.  उजरुी नलाग्न:े यस ऐन बमोखजम प्रशासकीय पनुरावलोकन गनव सवकने ववर्यमा त्यस्तो पनुरावलोकन नभई कुनै अदालतमा 
कुनै उजरु लाग्ने छैन | 

३४.  पनुरावेदन ददन सक्न:े (१) प्रशासकीय पनुरावलोकनको लनणवय भएकोमा सो लमलतले र प्रशासकीय पनुरावलोकन नहनु े
ववर्यमा कारण परेको लमलतले खचत्त नबझु्न ेपक्षले  ६० (साठी) ददन लभत्र सम्बखन्द्धत खजल्ला अदालतमा पनुरावेदन ददन 
सक्नेछ | 
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(२) खजल्ला अदालत गरेको लनणवय अखन्द्तम हनुे छ | 

३५.  अदालतलाई भए सरहको अलधकार हनुे: यस ऐनको प्रयोजनको लालग नगर कायवपाललकाको अलधकार प्राप्त अलधकृतलाई 
सम्बखन्द्धत व्यखिलाई खझकाउने, बयान गराउने, प्रमाण बझु्ने र ललखतहरु पेश गनव लगाउने सम्बन्द्धमा प्रचललत नेपाल 
कानून बमोखजम अदालतलाई भए सरहको अलधकार हनुेछ | 

३६. आदेश वा लनदेशन ददन सक्ने: संघीय र प्रदेश सरकारले कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालको संववधान र संघीय 
तथा प्रदेश सरकारको कर सम्बन्द्धी कानून र यो ऐनको प्रावधानलाई कायवन्द्वयन गनव गराउन आवश्यक आदेश वा लनदेशन 
ददन सक्नेछ | यस्तो आदेश वा लनदेशन पालना गनुव नगर कायवपाललकाको कतवव्य हनुेछ |    

३७. परुस्कृत गनव सक्न:े (१) नगरपाललकाले यथाथवपरक र ववश्वसनीय रुपमा तथा कानूनले तोकेको म्याद लभत्र कर वववरण 
बझुाउने, लागकेो कर दाखखला गने र कर अलधकृतले अनरुोध गरेका सूचना उपलब्ध गराउने तीन जना करदातालाई प्रत्येक 
वर्व परुस्कार ददन ेव्यवस्था गनव सक्ने छ |   

(२) उपदफा (१) बमोखजम ददइने परुस्कार सम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था चन्द्रनगर नगरपाललकाले लनधावरण गरे 
बमोखजम हनुेछ | 

३८. कर परीक्षण र कर लनधावरण: (१) यस ऐन वमोखजम करदाताले वववरण पेश नगरेको वा पेश गरेको वववरणमा देहायका सबै 
वा कुनै काम कुरा भए गरेको देखखएमा कर अलधकृतबाट कर परीक्षण गरी कर लनधावरण गररनेछ: 

(क) खातापाता, हरवहसाव वा अलभलेख दरुुस्त नदेखखएमा | 

(ख) गलत वा झटु्टा कागजात/ वववरण संकलन गरेको देखखएमा | 

(ग) यथाथव कारोवार नदेखखएको ववश्वास गनुव पने कारण भएमा | 

(घ) कारोवारका आधारमा करको दावयत्व कम देखखएमा | 

(ङ) करको दर फरक पारेकोमा | 

(च) कानून वमोखजम कर- छुट वा लमनाहा हनु नसक्नमेा पलन सोको दावी गरेकोमा | 

(२) उपदफा(१) वमोखजम कर लनधावरण गनुवपने देखखएमा करदातालाई आधार र कारण खलुाई आफ्नो 
स्पष्टीकरण पेश गनव तीस ददनको सूचना ददन ुपनेछ | 

(३) उपदफा (२) वमोखजम सूचना प्राप्त भएकोमा करदाताले सूचनामा तोवकएको म्याद लभत्र आफ्नो स्पष्टीकरण 
पेश गनुव पनेछ | 

(४) कर अलधकृतले उपदफा (३) वमोखजम तोवकएको म्यादलभत्र करदाताले स्पष्टीकरण पेश गरेमा सो समेतलाई 
आधार बनाई र स्पष्टीकरण पेश नगरेमा काननु वमोखजम कर लनधावरण गनुव पनेछ | 

(५) स्वयं कर लनधावरण गरी वववरण पेश गरेको लमलतले चार वर्व लभत्र कर अलधकृतले पनु: कर लनधावरण वा 
संशोलधत कर लनधावरण गनुवपने सन्द्तोर्जनक आधार र कारण भएमा करदातालाई सफाईको मौका ददई त्यस्तो कर लनधावरण 
गनव सक्ने छ | 

३९.  कर लनधावरणको सूचना: (१) यस ऐन वमोखजम कर अलधकृतबाट कर लनधावरण भएकोमा बझुाउन ुपने कर रकम, स्थान, 
समय सीमा र बैंक खाता नम्बर समेत उल्लेख गरी करदातालाई कर लनधावरणको सूचना ददन ुपनेछ। 

(२) यस ऐन वमोखजमको कर दाखखला गदाव लनधावरणको सूचना प्राप्त भएपलछ करदाताले सो सूचनामा उल्लेखखत 
स्थान र समय सीमा लभत्र कर दाखखला गनुव पने छ | 

(३) उपदफा (१) वमोखजम कर रकम बैंक दाखखला गररएकोमा करदाताले त्यसको सम्बखन्द्धत भौचर कर 
कायावलयमा बझुाउन ुपनेछ | 

(४) प्रस्ततु ऐन कायावन्द्वयन गनवको लालग नगरपाललकाले जनु सकैु कमवचारीलाइव कर अलधकृतको रुपमा तोक्नछे 
। लनजले प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतको मातहतमा रही कायव गनेछ । 
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४०.  कर संकलन सम्बन्द्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोखजम असलु उपर गनुव पने कर, ब्याज र शलु्क वापतको रकम करदाताले 
यस ऐनमा तोवकएको अवलधमा दाखखला नगरेमा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतको पूवव स्वीकृलत ललई देहायको एक वा एक 
भन्द्दा बढी तररका वमोखजम कर असलु गनव सक्नेछ | 

(क) करदातालाई वफताव गनुव पने रकम भए त्यसमा कट्टा गरेर | 

(ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार वा सरकारी स्वालमत्वका संस्थाबाट करदाताको रकमबाट 
कट्टा गनव लगाएर। 

(ग) कुनै तेस्रो व्यखिले करदातालाई लतनुव पने रकम करदाताको पूवव सहमलत ललई कट्टा गरेर | 

(घ) बैंक वा ववत्तीय संस्थामा रहेको करदाताको रकमबाट कट्टा गनव लगाएर | 

(ङ) करदाताको कारोवार रोक्का गरेर | 

(च) करदाताको चल तथा अचल सम्पखत्त मालथ दावी वा कब्जा गरेर | 

(छ)करदाताको सम्पखत्त एकैपटक वा पटक पटक गरी तोवकय बमोखजम लललाम ववक्री गरेर | 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (६) बमोखजम लललामको कारवाही शरुु भएपलछ सो कारवाही समाप्त हनु ुपूवव कर 
दाखखला गनव ल्याएमा बझुाउन वाँकी कूल रकमको थप ५ प्रलतशत शलु्क सवहत असलु गररनेछ। 

(३) लललामबाट प्राप्त रकम करदाताले लतनुव पने कर रकम भन्द्दा बढी भएमा बढी भए जलत रकम साठी ददन 
लभत्र सम्बखन्द्धत करदातालाई वफताव ददन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) वमोखजम रकम वफताव गदाव लनजले उपलब्ध गराएको बैंक खातामा जम्मा गररददन ुपनेछ । 

४१.  जररवाना लाग्न:े यस ऐन पालना नगरी करको दावयत्व घटाएमा कर अलधकृतले कर लबगोको दश प्रलतशत जररवाना गनव 
सक्नेछ | 

४२. ब्याज लाग्न:े यस ऐन बमोखजम दाखखला गनुव पने कर समयमा दाखखला नगरेमा लतनुव बझुाउन ुपने रकमको वावर्वक दश 
प्रलतशत ब्याज लाग्नेछ | 

४३.  अलभलेख नराखेमा शलु्क लाग्न:े यस ऐन बमोखजम अलभलेख राख्नपुने कतवब्य भएका करदाताले अलभलेख नराखेमा 
रु.१०००/- शलु्क लाग्नेछ | 

४४.  समयमा वववरण दाखखला नगरेमा शलु्क लाग्न े : यस ऐन बमोखजम वववरण दाखखला गनुवपने दावयत्व भएका करदाताले 
समयमा वववरण दाखखला नगरेमा प्रलत वववरण रु.१०००।- शलु्क लाग्नेछ | 

४५.  झटु्टा वववरण ददएमा शलु्क लाग्न:े यस ऐन बमोखजम दाखखला गनुव पने दावयत्व भएका करदाताले झटु्टा वववरण दाखखला गरी 
करको दावयत्व घटाएमा फरक परेको कर रकम असलु गरी सो को दश प्रलतशत शलु्क लाग्नेछ| 

४६. ब्याज नलाग्न:े यस ऐन बमोखजम लाग्ने शलु्क ब्याज र जररवानामा पून: ब्याज लाग्ने छैन। 
४७. कागजातको ढाचँा: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्द्तगवत बनेको लनदेखशकामा उल्लेख नभएको वा नतोवकएको कुनै वववरण, 

ढाँचा, तररका वा जानकारी सम्बन्द्धमा आवश्यक व्यवस्था गनव उपयुवि देखखएमा स्थानीय सरकारले आदेश वा सूचना जारी 
गरी आवश्यक व्यवस्था गनव सक्न ेछ | 

(२) उपदफा (१) बमोखजम आदेश वा सूचना सववसाधारणको जानकारीको लालग स्थानीय सरकारको कायावलयको 
सूचना पाटी, वेबसाइट र स्थानीय पत्र पलत्रकाको मध्यमबाट उपलब्ध गराउन सवकन ेछ | 

४८. सूचना तामेली रीत पगुकेो मालनन:े (१) यस ऐन बमोखजम ददन ुपने म्याद, सूचना वा कागजात देहाय बमोखजम बझुाएमा वा 
पठाएमा सम्बखन्द्धत व्यखिलाई बझुाएको वा ददइएको मालननेछ | 

(क) सम्बखन्द्धत व्यखिलाई नै बझुाएको  

(ख) लनजको पररवारको उमेर पगुकेो सदस्यलाई बझुाएको  

(ग) नवाललगको हकमा संरक्षक  वा माथवर व्यखिलाई बझुाएको  
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(घ) कायावलय संस्था वा लनकायको हकमा प्रवन्द्धक वा प्रशासकीय प्रमखुलाइव बझुाएको  

(ङ) करदाताको ठेगानामा हलुाकबाट रखजष्ट्री गरी पठाएको  

(२) कर एकाईको अलधकृतको नाम र पद खलु्ने गरी दस्तखत गररएको, कम्प्यटुर प्रववलधबाट ईनखस्क्रप्ट वा 
इनकोड गररएको, चाप लगाईएको वा सो कागजातमा लेखी यस ऐन बमोखजम जारी गररएको, तामेली गररएको वा ददईएको 
कागजातलाई रीतपवुवकको मालननेछ | 

४९. प्रचललत काननु बमोखजम हनु:े यस ऐनमा उल्लेख गररएका लबर्यहरुमा यसै बमोखजम र उल्लेख नगररएका लबर्यमा प्रचललत 
काननुमा व्यवस्था भए बमोखजम हनुेछ । 

५०. कायवववलध बनाउन सक्निेः(१) ऐनको उदे्दश्य कायावन्द्वयन गनवको लालग नगरपाललकाले आवश्यक कायवववलध वा लनदेखशका 
बनाई लागू गनव सक्नेछ ।   

२) उपदफा (१) बमोखजम वनेको कायवववलध वा लनदेखशका सम्वखन्द्धत कायवपाललकावाट स्वीकृत भई साववजलनक 
भए पलछ लागू हनुेछ ।   

अनसूुची -१ 
(ऐनको दफा २ को उपदफा (१) सँग सम्बखन्द्धत) 

क. सम्पखत्त करको दर 

कर योग्य सम्पखत्तको मूल्य  वावर्वक दर )कोष्ठमा उदाहरण(  

पन्द्र लाख रुपैयाँ सम्मको मूल्यांकनमा  एकमषु्ठ रु.५० 

सोरह लाख एक देखख पचास लाख रुपैयाँ सम्म  प्रलत लाख रु.१० 

एकाउन्न लाख देखख एक करोडरुपैयाँ सम्म प्रलत लाख रु.१२ 

एक करोड एकदेखख मालथ प्रलत लाख रु.१५ 

नोट: मूल्याकंन रकमलाइ रु.लाखमा (round Fi gure) मा पररणत गरी करको दर लनधावरण हनेुछ र Round Fi gure मा लैजादँा 
५० हजार भन्द्दा कम भए तल्लो अंकमा र वढी भए उपल्लो अंकमा ललगने छ । 

ख. जग्गाको मलु्यांकन 

 

मखु्य क्षेत्र स्थान न्द्यनुतम मूल्य प्रलत कठा 
ब्यापाररक क्षेत्र पूवव पिीम राजमागव खजल्ला बन कायावलय देखख चादी खोला सम्म २००००००. 

गौर चन्द्रपरु सडक खण्ड चोक देखख बागमती नहर सम्म १५०००००. 
गौर चन्द्रपरु सडक खण्ड बागमती नहर देखख लसमाना सम्म १२००००० 

राजमागव देखख २०० लम सम्मरपूवव पिीम राजमागवको पोराई खण्ड  ८००००० 

आवालसय क्षेत्र पदक्क वपचले छोएको राजमागव ५००लम. सम्म ६००००० 

ग्रबेल सडकले छोएको राजमागव ५००लम. सम्म ५००००० 

पदक्क सडकले छोएको बाकी स्थान ४००००० 

ग्राबेल सडकले छोएको बाकी स्थान ३००००० 

कृवर् क्षेत्र अनसुखुच २ बमोखजम 
 

 

बन बगर, पाखो क्षेत्र अनसुखुच २ बमोखजम 
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राजमागव भन्नाले गौर चंनरपरु सडक र पूवव पखिम राजमागवलाई  जनाउदछ | 
 

 

ग. संरचनाको न्द्यनुतम मलु्यांकन हद 

                          संरचना प्रलत वगव वफट रु 

 

एक मषु्ठ 

 

If]q आर लस लस फे्रम 
स्टकचर  

 

लसमेण्ट जोडाईमा 
ईट्टा वा ढुङ्गाको 

गारो आर लस लस 
छाना 

 

गारो जस्ता टायल 
को छाना माटोको 
जोडाईमा इट्टा वा 
ढुङ्गाको गारो आर 
लस लस वा लसमेण्ट 
जोडाईमा इट्टा वा 

ढुङ्गाको 

माटोको जोडाईमा 
इट्टा वा ढुङ्गाको 

गारो जस्ता 
टायलको छाना 

 

सेड वा कच्ची घर 
 

ब्यापारर
क 

औध्योलग
क तथा 
संस्थागत

  

बसोवास ब्यापाररक 
औध्योलगक 

तथा 
संस्थागत 

बसोवास ब्यापाररक 
औध्योलगक 

तथा 
संस्थागत  

बसोवास ब्यापाररक 
औध्योलगक 

तथा 
संस्थागत  

बसोवास ब्यापाररक 
औध्योलगक 

तथा 
संस्थागत  

बसोवास 

क व्यापाररक 

क्षेत्र 

८०० ७५० ७२५ ६७५ ५३० ४८० ३९० ३६० रु१००००० रु ५०००० 

ख आवालसय 
क्षेत्र 

७०० ६५० ६२५ ५७५ ४४० ४०० ३३० ३०० रु५०००० रु३०००० 

ग कृवर् क्षेत्र ६०० ५५० ५२५ ४७५ ३६० ३२० २७० २४० रु४०००० रु२०००० 

घ वन तथा 
वगर क्षेत्र 

लभर पाखा 

४०० ३५० ३२५ २७५ १८० १४० १५० १२० रु३०००० रु१५००० 

ढंुगा वा इँटाको पखावल प्रलत रलनङवफट रु २०० 
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घ.संरचनाको ह्रास कट्टी दर (प्रलतसतमा) 
;+/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{ !* @& #^ $% ^) 

(– !@ aif{ @$ #^ $* ^) *) 

!@– !%aif{ #) $% ^) &% () 

!%– !*aif{ #^ %$ &@ () () 

!*– @!aif{ $@ ^# *$ () () 

@!– @$ aif{ $* &@ () () () 

@$– @& aif{ %$ *) () () () 

@&– #)aif{ ^) *% () () () 

#)– ##aif{ ^^ () () () () 

##– #^aif{ &@ () () () () 

#^– #(aif{ *) () () () () 
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अनसुखुच २ 
(ऐनको दफा ३ सँग सम्बखन्द्धत) 

 
भलुमकर मालपोत 

क) मालपोतर भलुमकर   
जग्गा वलगकव रणा दर रकम रू. 
नगरपाललका लभत्रका जग्गाहरु कालोपते्र ,स्ल्याव ढलानले छोएको प्रलत कठ्ठा १०० 
नगरपाललका लभत्रका जग्गाहरु ग्राभेल सडकले छोएका  प्रलत कठ्ठा   २५ 

नगरपाललका लभत्रका खेती योग्य जलमन प्रलत कड्ढा  १० 

मालथ उल्लेखीत जग्गाहरु एक कठ्ठा भन्द्दा मनुी जलत भएपनी  न्द्यनुतम १० 

 
 

अनसूुची -३ 
(ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) सँग सम्बखन्द्धत) 

घर जग्गा बहाल करको दर 

चन्द्रपरु नगरपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै व्यखिले घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड (छप्पर,) कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा 
आंखशक तबरले बहालमा ददएकोमा बहाल रकममा १० प्रलतशत का दरले र आबालसय प्रयोजनको हकमा ३ % प्रलतशतका दरले 
बहाल कर ललइने छ ।   

 बहाल कर प्रयोजनको लालग बहाल रकम लनम्न बमोखजम लनधावरण गररनेछ: 

१)  चन्द्रपरु नगरपाललकाले लनधावरण गरेको न्द्यूनतम अंकमा नघटाइव सम्झौता गरी घर बहालमा लगाएकोमा वा स्व:घोर्णा 
पत्रमा खलुाएमा सोही बमोखजम मालसक घर भाडा कायम गररनेछ । 

२)  घर वहाल कर प्रयोजनको लालग चन्द्रनगर नगरपाललकाले ग्रालमण क्षेत्रको लालग रु ५००।- प्रलत मवहना र शहरी क्षेत्रको 
आवाशीय घरको लालग रु १०००।- तथा ब्यबसावयक प्रयोजनको लालग रु २५००।- प्रलत मवहना प्रलत कोठा न्द्यूनतम 
बहाल मलु्य कायम गररएकोछ। 

३)  ग्रालमण क्षेत्र भन्नाले वडा नं १,२,३,७,८,९ र १० सम्म र वडा नं ४,५.र ६ शहरी क्षेत्रको आवाशीय लाइव जनाउँदछ। 
नगरस्तरको बाटोले छोएको वा राजमागवले छोएको क्षेत्रलाइव ब्यबसावयक प्रयोजन कायम गररनेछ । 

४)  सघ सस्था तथा सरकारी कायावलयले उपरोि बमेखजम बहाल । भाडामा ललएको अवस्थामा घर धनीलाइव भाडा ।बहाल 
रकम भतु्तानी गदाव १० प्रलतशत कट्टी गरी भतु्तानी ददन ु पने छ । उत्त कट्टा रकम नगरपाललकाका खातामा लनयलमत 
दाखखला गनुव पनेछ । 
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अनसूुची -४ 
(ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) सँग सम्बखन्द्धत) 
ब्यवसाय इजाजत (दताव̧  नलबकरण) दस्तरुको दर 

लस .नं.  ब्यवसायको वकलसम नवीकरण दस्तरु कैवफयत 

क खरुा /साधारण पसल  २००।-   

ख थोक पसल /अन्द्य ठूला पसल  ५००।-   

ग उत्पादन मूलक ववशेर्ज्ञ परामशव ¸ लनमावण व्यावसावय अन्द्य व्यवसावयक पेशामा  ५००।-   

घ उद्योग १०००।-   

ङ ववत्तीय संस्था तथा बैंक ३०००।-   

च स्वास््य सेवा २०००।-   

छ ववश्वववद्यालय २०००।-   

ज ववद्यालय तथा खशक्षा क्षेत्र १०००।-   

झ पयवटकीय स्तरका होटल व्यवसाय १०००।-   

ञ अन्द्य होटल व्यवसाय 500।-   

ट ववद्यतु, टेललफोनपोल शलु्क     

1 लसमेन्द्ट पोलप्रलतवर्व प्रलत पोल 1200।-   

2 काठको पोल प्रलतवर्व प्रलत पोल 1500।-   

3 फलामको पोलप्रलतवर्व प्रलत पोल 1500।-   

ठ ववद्यतुट्रान्द्सफमवर शलु्क     

1 लसमेन्द्टको पोलप्रलतवर्व प्रलत ट्रान्द्सफमवर 1500।-   

2 काठको पोल प्रलतवर्व प्रलत ट्रान्द्सफमवर, फलामको पोलप्रलतवर्व प्रलत ट्रान्द्सफमवर 2000।-   

द टेललफोन पोल शलु्क     

1 मोबाईल टावर २५००।-   

2 दरु सञ्चार टावर १०००।-   

3 एफ एम रेलडयो टावर ५०००।-   

ध घ वगवको इजाजत पत्र नववकरण ५०००।-   
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अनसूुची -५ 
(ऐनको दफा ५ को उपदफा (५) सँग सम्बखन्द्धत) 

व्यवसाय करका दर 
अनसूुची -५  

क्र .
स.  

व्यवासायको वकलसम शे्रणी 
"ख"(रु.) १ क्रसर उद्योग 25000।- 

२ फलनवचर उद्योग 1500।- 
३ ईटा 10000।- 
४ वाष्पशखिबाट संचाललत लमललाई 700।- 
५ स्टेशनरी तथा कवप उद्योग गनेलाई ७००।- 
६ आइसवक्रम पाउरोटी उद्योग ७००।- 
७ गलृ उद्योग १३००।- 
८ गलैचा उद्योग 1500।- 
९ काठ लमल 4०००।- 
१० पापड, खचप्स उद्योग गनेलाई ७००।- 
११ प्लावष्टकका सामान उत्पादन उद्योग १५००।- 
१२ छालाका सामान उत्पादन गने उद्योग १५००।- 
१३ और्लध केलमकल उद्योग २५००।- 
१४ अटोमेवटक स्वचाललत लमल १५००।- 
१५ हालर,सेलर,कुटानी,वपसानी,पेलानी गने लमल राईस लमल समेत� ७००।- 
१६ वेतवास फलनवचर ७००।- 
१७ खचउरा लमल, लेज,दालमोठ,भखूजया उधोग लमल 15००।- 
१८ खस्टल उद्योग 25000।- 
१९ सईुटर उद्योग १०००।- 
२० ररक्सा बडी उद्योग १०००।- 
२१ कराई भाडा उद्योग तामा, वपत्तल, कुकर, बाखल्ट, स्टोभ समेत 25००।- 
२२ नडुल्स चाउचाउ उद्योग शे्रणी )क चाउचाउ , ७००।- 
२३ मसला उद्योग 700।- 
२४ खैनी लडप तथा सूलतवजन्द्य पदाथव उद्योग 1500।- 
२५ लबट र बोडव उत्पादन उद्योग १०००।- 
२६ भेलनयर उद्योग 3000।- 
२७ कोइला लडप ु 2000।- 
२८ धागो, टाँक उद्योग 1000।- 
२९ छापाखाना अफसेट प्रसे  2500।- 
३० खचया नसवरीबोट ववरुवा सब्जी खेती  300।- 
३१ मोववल ररफाईन उद्योग 1500।- 
३२ अगरबत्ती उद्योग 300।- 
३३ दालमोठ उद्योग 300।- 
३४ कपास उद्योग 2000।- 
३५ कुवकज पाउरोटी उद्योग 700।- 
३६ इलेखक्ट्रक स्वीच बनाउन ेउद्योग 2000।- 
३७ बकु वाइखन्द्ठङ्ग ५००।- 
३८ डेरी उद्योग 1500।- 
३९ प्लाइ उड उद्योग 7000।- 
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क्र .
स.  

व्यवासायको वकलसम शे्रणी 
"ख"(रु.) ४० गामेनट उद्योग 7000।- 

४१ लमनरल वाटर उद्योग 2500।- 
४२ सोडा, स्कस, सववत उद्योग 1500।- 
४३ 

 

अचार उद्योग 700।- 
४४ सेनेटरी उद्योग 3000।- 
४५ लसमेन्द्टका सामान ब्लक, रेललङ्ग, इनार, ररङ्ग समेत 1500।- 
४६ जटुको झोला उद्योग 1500।- 
४७ कोल्ड स्टोज 4000।- 
४८ लसमेन्द्ट उद्योग 8000।- 
४९ रोखजन एण्ड टरपेन्द्टाइन उद्योग 8000।- 
५० आइरन फलाम उद्योग 6000।- 
५१ क्था उद्योग 8000।- 
५२ ग्याँस उद्योग 8000।- 
५३ टायल उद्योग 1500।- 
५४ मालथ नपरेका अन्द्य उद्योगहरु १५००।- 
 कृवर् जन्द्य, पशपुालन तथा हस्तकला व्यवसाय  
१ कृवर् भण्डार र गोला गदद्द १५००।- 
२ दधु डेरी १०००।- 
३ बंगरु पालन, पोल्ट्री र कृवर् फामव पशपुालन समेत २०००।- 
४ हस्तकला व्यवसाय १५००।- 
 सप्लायसव तथा सेवा मलुक संस्था  
१ सम्पूणव सप्लायसव १००००।- 
२ कम्प्यूटर सप्लायसव १०००।- 
३ जनरल सप्लायसव १५००।- 
४ हाडववेयर पसल २०००।- 
५ कन्द्सल्टेन्द्सी सेवा २५००।- 
 सञ्चार तथा सूचना प्रदायक  
१ स्थानीय टेलललभजन सेवा 8000।- 
२ एफ.एम. 20००।- 
३ केवल नेटवकव  ३०००।- 
४ ईन्द्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था 3000।- 
५ फोटोकपी र संचार सेवा ७००।- 
६ ढुवानी सेवा १५००।- 
७ होम डेललभरी कुररयर सलभवसलाई ५००।- 
८ संचार सेवा केन्द्र  
 होटल व्यवसाय  
१ होटल एण्ड लज ५ तारे 50000।- 
२ होटल एण्ड लज ४ तारे 40000।- 
३ होटल एण्ड लज ३ तारे 30000।- 
४ होटल एण्ड लज २ तारे 20000।- 
५ होटल एण्ड लज १ तारे पाटी प्यालेस समेत 10000।- 
६ भोजनालय 15००।- 
७ रेषु्टरेण्ट एण्ड वार 20००।- 
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क्र .
स.  

व्यवासायको वकलसम शे्रणी 
"ख"(रु.) ८ दोहोरी साँझ भएको होटल 10000।- 

९ होटल तथा लमष्ठान्न भण्डार 1500।- 
१० क्याटररङ्ग पसल 1500।- 
११ लमष्ठान्न पसल 1000।- 
१२ खचया र कफी सामान्द्य लमठाई पसल 500।- 
१३ कोल्ड सेन्द्टर हल्लका पेय 500।- 
१४ मददरा लडस्टीलरी पसल 5000।- 
 सवारी ववके्रता, पम्प तथा स्थायी सम्पती  
 टे्रक्टर सो रुम 5000।- 
१ कार तथा लाईट गाडी सो रुम 5000।- 
२ मोटरसाईकल सो रुम 5000।- 
३ अलधकृत लबके्रता २5००।- 
४ पेट्रोल पम्म 10000।- 
५ जग्गा प्लालनङ 10000।- 
६ हेभी गाडी सो रुम 10000।- 
७ कम्प्यटुर ववके्रता 50००।- 
८ ग्यास लडलर 5000।- 
९ टाँयर सोरुम 30००।- 
 शैखक्षक संस्था  
१ पूवव प्राथलमक र खशश ुस्याहार केन्द्र मन्द्टेश्वरी 1500।- 
  लनखज स्तरका प्राथलमक स्तर 2000।- 
३ लनखज स्तरका लनमावव स्तर 2500।- 
४ लनखज स्तरका मावव ववद्यालय 3500।- 
५ नीखज स्तरको क्याम्पस +२ समेत 5500।- 
६ कम्प्यूटर प्रखशक्षण 2000।- 
७ ड्राईलभङ प्रखशक्षण केन्द्र 2000।- 
८ ट्युसन ल्याङवेज सेन्द्टर 1500।- 
९ अन्द्य प्रखशक्षण केन्द्र 30००।- 
१० छात्राबास 1500।- 
११ पोली टेक्नीकल इखन्द्स्टच्यूट प्रखशक्षण समेत 4000।- 
१२ नलसवङ्ग, लस.एम. ए, एच ए, प्रखशक्षण सेवा 4000।- 
१३ एजकेुशन कन्द्सल्टेन्द्सी सेवा 2000।- 
१४ ताललम तथा अनसुन्द्धान केन्द्र 2000।- 
१५ कम्प्यटुर, भार्ा खशक्षा, कोखचङ्ग सेन्द्टर 2000।- 
 ववशेर्ज्ञ परामशव तथा व्यवसायी सेवा कर  
१ खचवकत्सक डाक्टर 5000।- 
२ पश ुखचवकत्सक डाक्टर 3000।- 
३ दन्द्त खचवकत्सक डाक्टर 2000।- 
४ परामशव तथा इखञ्जलनयर 2500।- 
५ ओभरलसयर 1500।- 
६ काननु व्यवसायी 3000।- 
७ अलधविा र अलभकताव 3000।- 
८ कम्पाउण्डर 1000।- 
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क्र .
स.  

व्यवासायको वकलसम शे्रणी 
"ख"(रु.) ९ वीमा एजेन्द्ट र शेयर दलाल 1500।- 

१० कववराज 1000।- 
११ अनसुन्द्धानकताव र परामशवदाता 3000।- 
१२ सभेयर 2000।- 
१३ लनमावण व्यवसायी १००००।- 
१४ ववदेशी लनमावण व्यवसायी भएमा 30000।- 
१५ घर लनमावण ठेकेदारी व्यवसाय 3000।- 
१६ लेखापरीक्षक २०००।- 
१७ कम्प्यटुर एनाललष्ट, प्रोग्रामर 2000।- 
१८ अनवुादक 1500।- 
 ममवत तथा ममवत सामाग्री ववके्रता  
१ लमल मेखशनरी पसल 2000।- 
२ मोटर पाटवस पसल 2000।- 
३ जीपकार ममवत गने पसल 20००।- 
४ साईकल पसल ७५०।- 
५ मोटर तथा मोटर साईकल ममवत १०००।- 
६ वट.लभ. वफ्रज ममवत गने पसल 1५0०।- 
७ घलड रेलडयो ,मोवाईल ममवत गने पसल 10००।- 
८ टायर ममवत गने, ररसोललङ्ग १0००।- 
९ हावा भने पसल 500।- 
१० ट्रक, बस ममवत 30००।- 
 अस्पताल तथा खक्ललनक  
१ लनखज अस्पताल,नलसवङ्ग होम समेत 5000।- 
२ डाइग्नोलसस सेन्द्टर 5000।- 
३ और्धी पसल खक्ललनक सवहत 5000।- 
४ और्धी पसल तथा स्वास््य खक्ललनक 3000।- 
५ एग्रो भेटनरी और्धी पसल १५००।- 
६ खचवकत्सा, एक्स–रे सेवा २५००।- 
७ ल्याब तथा ददशा, वपसाब ,खकार परीक्षण गनेलाई १५००।- 
८ सखजवकल सामान लबक्री पसल २५००।- 
9 एक्यपुन्द्चर थेरापी २५००।- 
१0 आयवेुददक तथा होलमयोपेलथक पसल  ३०००।- 
 फोटो स्टुलडयो तथा फ्लाक्स वप्रन्द्ट  
१ कलर ल्याब २५००।- 
२   फोटो स्टुलडयो  1500।- 
३ फ्लेक्स वप्रन्द्ट गने व्यवसाय 3000।- 

०००।- 
 ववखत्तय संस्था  
१ बाखणज्य बैक प्रलत कायावलय 10000।- 
२ ववकास बैक प्रलत कायावलय 7000।- 
३ सहकारी संस्था प्रलत कायावलय 2000।- 
४ फाईनान्द्स कम्पनी प्रलत कायावलय 3000।- 
५ लघ ुववत्त कम्पनी 3000।- 
६ मनी टान्र्सफर 1500।- 
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क्र .
स.  

व्यवासायको वकलसम शे्रणी 
"ख"(रु.) ७ लबमा व्यवशाय 5000।- 

८ मालथ उखल्लखखत बाहेक अन्द्य ववखत्तय संस्था 3000।- 
 वैदेखशक रोजगार तथा सरुक्षा सेवा  

१ मेन पावर र ओभरलसज सलभवस र वैदेखशक रोजगार सेवा 7०००।- 
२ सेक्यूररटी सेवा २५००।- 
 स्टोर. वकराना, पालवर, सैलनु, चश्मा तथा क्याफे आदद  
१ साईवर क्याफे 1000।- 
२ स्नकुर तथा पलु हाउस 1000।- 
३ ब्यटुी पालवर ५००।- 
४ सैलनु 1000।- 
५ टेलसव व्यवसाय 1000।- 
६ चश्मा घर 500।- 
७ बवुटक ल्याब्रोटरी 500।- 
८ ड्राईखक्लनसव 500।- 
९ लडपाटटमेन्द्टल स्टोर 50००।- 
 अन्द्य पसल व्यवसाय  
१ गल्ला वकराना पसल १०००।- 
२ कपडा पसल 10००।- 
३ सनुचाँदी पसल 3000।- 
४ सनुचादीको गहना बनाउने पसल 30००।- 
५ कस्मेवटक र मलनहारी पसल 5००।- 
६ चरुी व्यवशाय ५००।- 
७ ईलेक्ट्रोलनक पसल १५००।- 
८ लबजलुी पसल १५००।- 
९ मोवाईल पसल १५००।- 
१० रेलडमेट पसल १५००।- 
११ जतु्ता चप्पल पसल १५००।- 
१२ जतु्ता सो रुम 3000।- 
१२ धमवकाटा 5000।-  
१३ पसु्तक स्टेशनरी पसल 15००।- 
१४ भाडा पसल थोक र खरुा १०००।- 
१५ कुचा, खचत्रा, नाङ्ला पसल ७००।- 
१६ कवाडी पसल ४०००।- 
१७ घमु्तीमा गने पसल ५००।- 
१८ पान पसल  ५००।- 
१९ फोटो फे्रलमङ पसल ५००।- 
२० सूलतव र खैनी तम्बाकु पसल ५००।- 
२१ लसमेन्द्टको लबलभन्न समाग्री बनाउन े १०००।- 
२२ गोरु गाडा बनाउने ममवत केन्द्र ५००।- 
२३ जतु्ता र डन्द्लपको सामान लबक्री पसल 500।- 
२४ खचयारङ्ग ववक्री पसल १०००।- 
२५ जातो लसलौटा पसल ५००।- 
२६ लसकमी डकमी ५००।- 
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क्र .
स.  

व्यवासायको वकलसम शे्रणी 
"ख"(रु.) २७ फलामे मालसामान बनाउन े ५००।- 

२८ साउण्ड लसस्टम लगाउन े १५००।- 
२९ क्यासेट लसडी लबक्री गने पसल ५००।- 
३० बैण्डबाजा समहु  १०००।- 
३१ मास ुपसल फे्रस हाउस १०००।- 
३२ अण्डा , माछा र लसरा ववक्री पसल ५००।- 
३३ छाला संकलन र ववक्री गने ५००।- 
३४ तरकारी व्यवसाय ५००।- 
३५ फलफूल व्यवसाय ५००।- 
३६ लससा व्यवसाय १५००।- 
३७ टेन्द्ट हाउस १५००।- 
३८ फलनवसीङ व्यवसाय १५००।- 
३९ लभलडयो देखाउनेलाई १०००।- 
४० मेला लगाउनेलाई  
४१ प्लावष्टक सामाग्रीको व्यवसाय १०००।- 
४२ शारीररक व्यायमशाला १५००।- 
४३ शाखा कायावलय खोल्न   
४४ मालथ उखल्लखखत बाहेकका कुनै पलन व्यवसाय र उद्योगलाई तत्काल लनणवय गरी  

 नगर   

१०० देखख 

 
 नगर सभामा अनमुोदन गराउने गरी कर लगाउन सवकन ेछ ।  ५००० सम्म 

  नोट : उधोग/ ब्यबसायको बावर्वक नवीकरण गदाव व्यवसाय दताव रकमको पचास प्रलतशत नवीकरण दस्तरु लाग्न ेछ । 
 
१. यस नगरपाललका क्षेत्र लभत्रका कुनै व्यवशायीहरुले साववकको व्यवशायका अलतररि थप कुनै सामाग्रीको लडलर ललएको भए प्रलत 
लडलर अलधकतम रु. ५००l - र थप गरी लनजको व्यवसाय कर अशलु गररनेछ ।  
 
२. व्यवशाय कर बझुाउदा प्रत्येक चाल ुआ.ब. को पौर् मसान्द्तसम्म तोवकएको दस्तरु बझुाए लाग्न ेकरमा १०% छुट गररने र सोवह 
आ.व.को साउन मसान्द्तसम्ममा बझुाए सो छुट नददन ेसाथै १ एक आ.ब. को वक्यौता रहेमा पवहलो वर्व १०%, दोस्रो वर्व १५%, 
तेस्रो वर्व २०% र सो भन्द्दा मालथ भए सम्पणुव कर रकममा २५% का दरले जररवाना तोवकन ेछ। 
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अनसूुची -६  

जलडबटुी कवाडी जीवजन्द्त ुकरको दर 

क) धातकुा टुक्राहरु र पत्र ुभइव काम नलाग्न ेभएका धातकुा सामानहरुमा लनम्न बमोखजमको दर लसफाररस गने। 
l;=g+ laj/0f b/ l;=g+ laj/0f b/ 

! bfp/f k|lt r§f  *)). #) ld7f k|lt 6fo/ uf9f #)). 

@ bfp/f k|lt xfkm r§f $)). #! 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«ofS6/ @)). #( Efmf8' k|lt a08n &%. 

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

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

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

6f]s/L÷qm]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«ofS6/ @)). 

!$ Dff6f]sf] 6fon k|lt 6«s #)). $# l;d]G6 6fon k|lt 6fo/ !)). 

!% df6f]sf] 6fon k|lt 6«ofS6/ @)). $$ t]nxg, bnxg k|lt SjLg6n %. 

!^ Dff6f]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«ofS6/ #)) $& a];f/ k|lt af]/f %. 

!( sjf8L k|lt 6«ofS6/ !)). $* 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 ljljw 

!%). 

@! wfg / ux'sf] e'; k|lt 6«ofS6/ !%). %) lksck ljljw ls/fgf ;dfg !@%. 

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

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

@$ 
h+unL hl8a'6L k|lt af]/f 

@). %# 8f]sf] 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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अनसूुची -७  

सवारी साधन करको दर 

ररक्सा, ठेला आदद 

लस  .न.  लबबरण भाडाको 
ररक्सा  

लनखज ररक्सा  चर चके्क 
ठेला 

दईु चके्क 
ठेला 

ई ररक्सा चालक 
प्रमाण–पत्र 

१ वावर्वक  सवारी कर रु१००।- रु१००।- रु ५०।- रु.50।- रु ५००/- रु   १०००  
 

ठुला सवारी आदद 

लस  .न.  लबबरण बस ,ट्रक  कर, खजप टे्रक्टर हेवी 
उपकरण 

टेम्पो मोटर 
साइकल 

१ वावर्वक  सवारी कर रु१०००।- रु.५))।- रु.३००।- रु.१२०
०।- 

रु.२००/- रु.२००। 
 
 
 

अनसूुची -८  
 ववज्ञापन करको दर 

 नगरपाललकाको शहरी क्षेत्र लभत्रको साववजलनक स्थलमा कुनै साकेंलतक बोडव वा ववज्ञापनको होलडङ बोडव, ब्यानर वापत देहाय 
अनसुार कर लाग्न ेछ 

क्र .सं  लबवरण दर(रु) अवलध 
१ साइन बोडव डी.पी एस बोडव होलडिंग बोडव , वालबोडव  प्रलत बगव फीट  १००।- बावर्वक 
२ थ्री डी बोडव लाइट होलडिंग बोडव , प्रलत बगव फीट  110।- बावर्वक 
३ फ्लेक्स ब्यानर प्रलत बगव फीट ५०।- बावर्वक 
४ लभते्त लेखन प्रलत बगव फीट १५।- बावर्वक 
५ पोल ब्यानर प्रलत मीटर  ५००।– बावर्वक 
६ वाल पेन्द्ट प्रलत बगव फीट  १५।- बावर्वक 
७ पोल बोडव प्रलत पोल  १२००।- बावर्वक 
८ सतुी र मददरा जन्द्य पदाथवको हकमा २५ प्रलतसत थप    

 
अनसूुची -९  

 मनोरञ्जन करको दर 
यस नगरपाललका क्षेत्र लभत्र रहेका चलखचत्र हलहरुमा पवुव संम्झौता अनसुार जनुसकैु चलखचत्र चलाए पलन मालसक रु १०००।- का 
दरले मनोरञ्जन कर ललईनेछ । 
नगरपाललका क्षेत्र लभत्र जाद,ु सकसव, चटक संचालन गदाव दैलनक ५००।- का दरले मनोरञ्जन कर ललईने छ । 
यस नगर क्षेत्र लभत्र संचालन हनुे स्थालनय रेलडयो तथा एफ.एम. मनोरंजन कर वापत एकमषु्ट रु १०००।- 
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अनसूुची -१०  

वहाल लबटौरी शलु्कको दर 

क. दैलनक तथा साप्तावहक हाट बजारमा लाग्न ेकर तथा सेवा शलु्क 
क्र .स  वववरण चन्द्रलनगाहपरु 

(रु.) 
डमुररया 
(रु.) 

चेतनगर  
(रु.) 

 

पौराई ,
ब्रमस्थान 
(रु.) 

सन्द्तपरु 
(रु.) 

बालचनपरु 
(रु.) 

जडुीवेला 
गैडाटार(रु.) 

१ धान,नाङ्गलो,तोरी पाटा 
पल्ला 

%० ३० ३० २० ३० २० २० 
२ माछा प्रलत पसल ५० ४० ३० २० ३० ३० ३० 
३ वकराना प्रलत पसल  ५० ४० ३० २५ ३० ३५ ३५ 

४ जतु्ता चप्पल प्रलत पसल ५० ४० २० २० ३० २० २० 
५ आल,ुप्याज प्रलत पसल ५० ५० १५ ३० ३० २० २० 
६ फलफुल बेच्ने प्रलत पसल ५० ४० २० २५ ३० २० २० 
७ मौसमी फलफुल प्रलत के्रट ५० २० १० १५ १० ५ ५ 
८ हररयो तरकारी लगायत 

तरकारी बेच्न ेप्रलत पसल 
५० ५० १५ ३० ३० २० २० 

९ हररयो साग सखब्ज प्रलत 
टोकरी 

२० २० १० ५ १० ५ ५ 
१० मोची,हजाम  प्रलत पसल ४० २० १० २० १० १० १० 
११ हाँस कुखरुा, परेवा )जोडी (

प्रलत गोटा 
५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ 

१२ जलडबवुट प्रलत पसल ५० ५० ३० २५ ३० १५ १५ 
१३ डाला, नाङ्गला, कुचो समेत 

राखी व्यापार गने प्रलत 
पसल 

३० ३० ३० १५ ३० १५ १५ 
१४ लमठाई प्रलत पसल ५० ३० २० २० ३० २० २० 
१५ इलेखक्ट्रक सामान )घडी , 

टचव लाइट, लाईटर, 
चाजवर  (प्रलत पसल  

४० २५ २५ २० २५ २० २० 
१६ घोङ्गी प्रलत पसल ३० ३० १५ १५ ३० १५ १५ 
१७ खचया प्रलत पसल २० २० २० १० २० १५ १५ 
१८ नाक कान छेडने पसल ४० ३० २० १० १० १० १० 
१९ चना चटपटे,पानी परुी, 

सववत,अनारस  आदी प्रलत 
पसल 

४० २० १५ २० ३० १५ $) 

२० चरुा प्रलत पसल ४० ३० २० २५ ३० २० २० 
२१ परच्यनु प्रलत पसल ५० ३० १५ २५ ३० २० २० 
२२ ववउ ववजन प्रलत पसल ५० २० १५ १५ २० १५ १५ 
२३ सलुतव चनुा प्रलत पसल ३० २५ १५ २० १० १५ १५ 
२४ पान प्रलत पसल ३० २५ १५ १० १० ३५ ३५ 
२५ लमठा बेच्न ेप्रलत पसल ५० ३० १५ २० २० १५ १५ 
२६ कटवपस प्रलत पसल ५० ४० २५ ३० ५० ३० ३० 
२७ रेडीमेड कपडा प्रलत पसल ५० ४० २५ ३० ३५ ३० ३० 
२८ थान कपडा प्रलत पसल ^० ४० २५ ३० ३५ ३० ०4  
२९ हाते मोलसन प्रलत गोटा २० १० १० १० १० १० १० 
३० पयर वाला मेलसन प्रलत 

गोटा 
३० २० १० १५ २० १० १० 
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३१ मरुही च्यरुा प्रलत पसल ४० २५ २५ २० २५ १५ १५ 
३२ मरुही, पकौडा, कचडी प्रलत 

पसल 
३० ३० १५ २० ३० १५ १५ 

३३ पाउरोटी लबस्कुट प्रलत 
पसल 

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

प्रलत पसल 
५० ५० ५० २० २० ५० ५० 

३५ माटोको भाँडा बेच्ने प्रलत 
पसल 

४० ३० ३० २० ३० १५ १५ 
३६ प्रलत होटल ५० ५० २० २० ५० ५० ५० 
३७ भाँडा वतवन  प्रलत पसल ५० ४० २५ ३० ३० २० २० 
३८ पश ुव्यपार तफव  ४० २५ २० २५ २५ २० २० 
३९ डलुवुा घखुम्तमा घपुचकु 

राखी बेच्न े
३० २० १५ २० २० २० २० 

४० फलामको सामान )हलसया , 
खुु ुपी, चकु्कुु  (बेच्ने प्रलत 
पसल 

३० २० २० २० २० २० २० 
४१ फोटो तथा कापीबेच्न ेप्रलत 

पसल 
३० ३० २५ २० ३० ३० ३० 

४२ लसरा प्रलत पसल ५० ५० ३० ३० ३० ३० ५० 
४३ खलस बाख्राको छाला बेच्न े

प्रलत पसल 
५० ५० ३० २५ ३० ३० ५० 

४४ 

 

बदाम, भटमासबेच्ने प्रलत 
पसल 

५० २० १५ १० ३० २० २० 
४५ खचनीकटौरा तथा अन्द्य प्रलत 

पसल 
२० २० १५ १० १५ २० २० 

४६ साइकल ममवत प्रलत पसल ३० ३० २० २० ३० ३० ३० 
४७ ग्वाला तफव  प्रलत लल. २ २ २ २ २ २ २ 

४८ आईसवक्रम तथा वरफ 
बेच्ने प्रलत पसल 

३० ३० १५ १५ १५ ३० ३० 
४९ ढुङ्गग्री बेच्ने प्रलत पसल  ३० २० १५ १५ १५ १० १० 
५० औठी ंबेच्ने प्रलत पसल ३० २० १५ १५ २० २० २० 
५१ चामल, मकै लगायतको 

खाद्यात्र प्रलत पसल 
५० ५० ५० १५ २० २० २० 

 

 

ख 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 ∕ तीन पांग्र ेवकव शप  १५० २१ ववद्यतु पसल  १५० 

२ साना सवारी वकव शप  ३०० २२ सनु चाँदी पसल  १५० 

३ ठुला सवारी वकव शप  ५०० २३ पसु्तक पसल  १५० 

४ 
घमु्ती पसल (१५ लमटर र २५ 

लमटर बाहीरका ) 
१०० २४ पोललखक्ललनक  ५०० 

५ कोल्ड स्टोर  १५० २५ १५ - २५ बेड हखस्पटल  २००० 
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६ टे्रडसव  १५० २६ २५ - ५० बेड हखस्पटल  ३००० 

७ वकराना पसल  १५० २७ ठेला (दैलनक ) १० 

८ अटो शोरुम  ३०० २८ फेन्द्सी स्टोर  १५० 

९ रेस्टुरेन्द्ट - खाना, नास्ता  ५०० २९ जतु्ता पसल  १५० 

१० लज तथा रेस्टुरेन्द्ट  १००० ३० प्रसे छापाखाना  ३०० 

११ खचया, खाजा होटल  २५० ३१ फोटो स्टुलडयो  १५० 

१२ लज  २५० ३२ वटकट काउन्द्टर  (दैलनक) १० 

१३ रेस्टुरेन्द्ट ववथ पाटी प्यालेश  १००० ३३ फामेसी  २५० 

१४ पेट्रोल पम्प  १५० ३४ और्लध पसल  २५० 

१५ फे्रस हाउस  २०० ३५ भाडा पसल  १५० 

१६ ब्यटुी पालवर र सैलनु  १५० ३६ 
तरकारी पसल- १५ र २५ लमटर 

बाहेकका पसल (दैलनक) 
१० 

१७ सहकारी  २०० ३७ ववधालय - लनजी  ५०० 

१८ बैंक  ५०० ३८ लभलत्र घर  ३० 

१९ 
घर (पवुव पखिम राजमागव र गौर 

चपरु सडक खण्ड ) 
३० ३९ कुटान वपसान लमल  २५० 

२० 
फलफुल पसल - १५ र २५ 
लमटर बाहेकका (दैलनक) १० ४० अन्द्य मालथ उल्लेख नभएका पसल  २०० 

 

ख. पश ुबध काटमार  

लस .न.  वववरण दर(रु.) 
१ रांगा,पाडा, सुंगरु, बगरु प्रलत गोटा ३००।- 
२ खसी बोका प्रलतगोटा १००।- 

3 कुखरुा प्रलत गोटा, हाँस प्रलतगोटा, परेवा जोडी ५।- 
 

ग पश ुबध काटमार  पौराई ब्रम्स्थान 
लस .न.  वववरण दर(रु.) 
१  बोकाको टाउको प्रलत के जी  ३५०।- 

२ कुखरुा प्रलत गोटा, हाँस प्रलतगोटा, परेवा जोडी ५।- 
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अनसूुची -११  
)११ऐनको दफा  को उपदफा )१ (सँग सम्बखन्द्धत(  

पावकव ङ्ग शलु्कको 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 साधनको हकमा दोब्बर शलु्क लाग्नेछ। 
सवारीकोवकलसम ददवा पावकव ङ शलु्कदर रात्री लबश्राम शलु्क 

बस, ट्रक, लमनीवस, ट्याक्टर आददमा रु.२०।- रु.५०।- 

खजप, कार, माईक्रोभेन, भेन, टेम्पो, पावर वटलरआददमा रु.१५।- रु.२०।- 
df]^/ ;fOsn 10।- 20।- 

अनसूुची -१२  
सेवा शलु्क ¸ दस्तरुको दर  

क  (कोइला व्यवसायीहरुबाट ललइन ेसरसफाई तथा स्थानीय ववकासका लालग ललइन ेसेवा शलु्क  
४ देखी ६ चके्क ट्रक     रु १५०।- 
१० चके्क ट्रक      रु 20०।- 
१० चके्क ट्रक भन्द्दा मालथ      रु २५०।- 
 
ख अचल सम्पखत्त मलु्याङ्गकन सेवा शलु्क  
 प्रलत हजार रु.१ का दरले सम्पखत्त मलु्याकन सेवा शलु्क ललईनेछ ।  
 लबद्याथीहरुले सम्पखत्त मलु्याकन गराई ववदेशमा अध्ययन गनव जानेको हकमा मलु्याकन गररएको रकमको ५०% का दरले 
छुट ददई मलु्याकन सेवा शलु्क ललईने छ । 
 
नक्सा पास दस्तरु 
लस .न.  वववरण दर (रु.) 
१ आर .सी.सी.  फे्रम स्टक्चर भईु तला रु. वफट 

आर .सी.सी .फे्रम स्टक्चर पवहलो तला देखख रु.  वफट 
३।- 

2 अलभलेखखकरण प्रलत स्क. वफट ३।- 
3 लसमेण्ट जोडाईमा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो–आर .सी.सी .छाना  %) पैसा 
4 माटोको जोडाईमा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो–आर .सी.सी .छाना रु.  

%) पैसा 
5 लसमेण्ट जोडाईमा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो–जस्ताको छाना रु. 
6 माटोको जोडाईमा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो–जस्ताको छाना रु. ५० पैसा 
7 लसमेण्ट जोडाईमा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो–टायलको छाना रु. 
8 बाउण्ड्री कम्पाउण्ड वाल प्रलत रलनङ वफट रु. ५० पैसा 
9 कच्ची घर काठ सेन्द्टर बेरा समेत रु. ५०पैसा 
10 घर नक्सा फायल प्रलत फायल रु 550 

११ घर सम्पन्न प्रमाण पत्र  ५०० 
१२ नक्शा नामसारी  2००० 
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लस .न.  वववरण दर (रु.) 
१२ घर लनमावण गदाव सरसफाई शलु्क– नक्सा पासको लनवेदन पेश गरे पिात घर लनमावण सरसफाई शलु्क वापत 

रु .१०००।०० देखख २०००।०० सम्म धरौटीमा राखखनेछ । यदी घर लनमावण सम्बन्द्धी सामाग्री घर 
सम्पन्न प्रमाण पत्र ललन ेअवस्थासम्म सडकमा रहेमा सोही धरौटीबाट सोधभनाव हनु ेगरी सरसफाई शलु्कमा 
कायम गररनेछ । न्द्यूनतम ५०० राजस्व असलु गररनेछ र अन्द्य धरौटी वफताव   गररनेछ ।  

५०० 

ग लसफारीस दस्तरु 

लस .न.  लबवरण दस्तरु (रु.) 
1 अगीकृत नागररकताको लसफाररस दस्तरु  २००।- 
2 जग्गा नामसारीको लसफाररश दस्तरु ५००।- 
3 धनीपूजाव र नागररकताको नामसंशोधनको लसफाररस दस्तरु 200।- 
4 अपूतालीको लसफाररस दस्तरु ५००।- 
5 नक्कल वा प्रलतललवप दस्तरु प्रलत पाना १०।- 
6 लमलापत्र दस्तूर  दबैु थरीबाट  ५००।- 
7 द्यण्ड जरीवाना लनयमानसुार बढीमा ५०००।- 
8 ववदेशका लालग गररने लसफाररश र पेन्द्सन पट्टाको लालग गररने लसफाररशमा ५००।- 
9 पखञ्जका लाग ुहून ुभन्द्दा अगालडको जन्द्मलमलत र वववाहको लसफाररशमा 1००।- 
10 संस्थागत अनरुोधमा व्यखि लबशेर्लाई गररएको वकटानी लसफाररशमा  ५००।- 
11 हकभोग तथा जोतभोगको लसफाररश दस्तरु ५००।- 
12 नरवढी तथा छुट जग्गा दताव सम्वन्द्धी लसफाररशमा  ५००।- 
13 लबद्यतु, टेललफोन र खानेपानी जडानका लालग गररने लसफाररशमा  50।- 
14 संघसस्था दतावको लसफाररश दस्तरु ५००।- 
15 बैदेखशक रोजगारको लालग गररने लसफाररश दस्तरु १००।- 
16 नगरपाललकाको त्याड्ढ रेकडवको प्रलत पाना १०।- 
17 नाता प्रमाखणत लसफारीस  १००।- 
18 लनजी स्तरका कलेज स्वीकृलतको लालग लसफाररश दस्तरु 10०००।- 
19 लनजी उच्च मा .लब .तहको ववद्यालय स्वीकृलतको लसफाररश दस्तरु  8०००।- 
20 लनजी स्तरका मा .लब .तहको ववद्यालय स्वीकृलतको लसफाररश दस्तरु  5०००।- 
21 लनजी स्तरका लन .मा.लब .तहको ववद्यालय स्वीकृलतको लसफाररश दस्तरु  3०००।- 
22 लनजी स्तरका प्रा .लब .तहको ववद्यालय स्वीकृलतको लसफाररश दस्तरु  20००।- 
23 लनजी पूवव प्राथलमक लबद्यालय संचालन अनमुलत शलु्क 15००।- 
24 लनजी स्तरका ववद्यालयको कक्षा थपको लसफाररश दस्तरु 15००।- 
25 खशश ुस्याहार केन्द्र चाईल्ड केयर सेन्द्टर 10००।- 
26 पररवारीक लगत )जनस(ख्या (नववकरण दस्तरु  २०।- 
27 मजद ुपररचय पत्र  ५०।- 
28 लबववध लसफारीस दस्तरु १००।- 
29 सजवलमन गरी गररने लसफारीसमा अलतखि ललईने रकम १००।- 
30 अन्द्य वववाह लसफारीस  १००।- 
31 चररलत्रक लसफारीस २००।- 
32 जग्गा मलु्याकन लसफाररस कृवर् तथा पशपुालन ,  ५०।- 
33 साना उधोग दताव सजवलमन लसफाररस 500।- 
34 जग्गाधलन प्रमाणपूजाव प्रलतललवप लसफारीस १००।- 
३५ ३ पसु्ते खलु्ने लसफारीस १००।- 
३६ 

 

 

अग्रजेी भार्ावाट गररने लसफाररस ३००।- 
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लस .न.  लबवरण दस्तरु (रु.) 
३७ नरवडी वा छुट जग्गा दतावको सम्पखत्त कर वा मालपोत बझुाउन आएमा प्रलत जग्गाधलनलाई अलतररि 

शलु्क वापत 
५००।- 

३८ अलमन सेवा शलु्क ५००।- 
३९ घटना दताव प्रमाण पत्र दस्तरु )ददन लभत्र दताव हनु आएमा३५  0।- 
४० घटना दताव प्रमाण पत्र दस्तरु )ददन लभत्र दताव हनु नआएमा३५  ५०।- 
४१ संध सस्थाको बैक खाता खोल्दा गररने लसफाररसमा  १००।- 
 ४२ चन्द्रपरु नगर क्षेत्रमा संचार सेवा ववस्तारका लागी टावरका लागी गररने लसफाररसमा  ५०००।- 
४३ उद्योग धन्द्दा सजवलमन लसफाररस 3110।- 
४४ 

 

 

मोही तथा सजवलमन लसफाररस 1500।- 
४५ चौहादी प्रलमखणत ३५०।- 
46 घर बाटो लसफाररस ५५०।- 
४७ जागा नामसारी सखजवलमन मचुलु्का दस्तरु 100।- 
४८ राहदानी लसफाररस 150।- 
४९ मधेसी, आददबसी   दललत जनजालत प्रमाखणत  लनशलु्क 
५० लनखज जग्गामा लगायको रुख कटान लसफाररस प्रलत रुख  250।- 
५१ अखम्शयार प्रमाखणत      200।- 
घ  (फाराम , काडव दस्तरु 
नगरपाललकावाट उपलब्ध गराईने देहायका फमव र काडवको दस्तरु लनम्नानसुार रहेको छ। 

लस .न.  लबवरण दस्तरु (रु.) 
१ नगररकताको अनसुचुी सवहत लसफारीस दस्तर  ५०।- 
२ सबै प्रकारका लनवेदनको फारम दस्तर १०।- 
३ पररवारीक लगत जनसख्या काडव को काडव दस्तरु २५।- 
४ व्यवसाय प्रमाण पत्रको काड दस्तर १००।- 
५ व्यवसाय नवीकरण प्रलतललपी दस्तर ५०।- 
६ जनसहभालगतामलुक योजना माग दरखास्त फारम १०।- 
७ घर जग्गा करको लनवेदन फारम १०।- 
८ चार चके्क ठेलाको ब्ल ुबकु काडव दस्तर २५।- 
९ ररक्साको ब्लकु बकु काड दस्तरु २५।- 
१० चार चके्क ठेलाको लाईसेन्द्स काड दस्तरु २०।- 
११ ररक्साको लाईसेन्द्स काडव दस्तरु २०।- 
१२ धरौटी वफतावको लनवेदन फारम १०।- 
१३ अनसुचुी फारम मात्र १०।- 

दस्तरु ररक्सा, ठेला आदद 
लस .
न.  

लबबरण भाडाको 
ररक्सा भेन 
(रु.) 

लनखज ररक्सा 
भेन (रु.) 

चर चके्क 
ठेला (रु.) 

दईु चके्क 
ठेला 
(रु.) 

चालक 
प्रमाण–पत्र 
(रु.) १ दताव दस्तरु ६०।- ६०।- ५०।- २०।- २०।- 

२ बकु दस्तरु र काडव ६०।– ६०।- ६०।- ६०।-– २०।- 
३ नामसारी दस्तर ५०।- ५०।- ५०।- ५०।- – 
४ नलबकण २५।- २५।- २५।- २५।- २०।- 
५ प्लट नम्वर दस्तरु १०।- १०।- १०।- १०।- – 
६ फे्रम हेरफर दस्तरु ५०।- ५०।- ५०।- ५०।- – 
७ ररक्सा चालक अनमुलत पत्र प्रलतललपी दस्तरु 

)काडव समेत(  
   २५।-  

जररवाना 
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ररक्सा व्ल ुबकु नवीकरण 
म्याद नाघकेो १ महीना भन्द्दा मालथ ३ महीनासम्म रु १५।- 

म्याद नघकेो ३ महीना भन्द्दा मालथ ६ महीनासम्म रु २०।- 
म्याद नाघकेो ६ महीना भन्द्दा मालथ प्रत्येक आ .व.को रु २५।- 
चालक प्रमाणपत्र नववकरण 
म्याद नाघकेो ३ महीनासम्म                रु ५।- 
म्याद नाघकेो ३ महीना भन्द्दा मालथ ६ महीनासम्म रु १०।- 
म्याद नाघकेो ६ महीना भन्द्दा मालथ 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 
ननुथर क्षेत्रमा धालमवक तथा बोलबम यात्रीहरु 

    k'jf{wf/ pkof]u s/ 
rfbL / afudtL vf]nf  

सवारी साधन  दर  

 टे्रक्टर  %)  9'Ëf, u|fe]n, lu§L 

,afn'jf / gbL hGo 

kbfy{ 9'jfgLsf] nflu 

dfq 

 ट्रक, वटपर, ६ चके्क  &% 
 ट्रक, वटपर, १० चके्क !)) 

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 #)). 

अनसूुची -१३  

लबक्री तथा लनकाशी शलु्क दस्तरुको दर 

लस .नं.  राजस्वका क्षेत्रहरु इकाइव प्रस्ताववत दर कैवफयत 

१ नदद जन्द्य पदाथव को लबवक्र ढंुगा ,लगट्टी बालवुा लमक्स ग्राभेल लबवक्र तथा लनकासी  प्रलत सेफ्टी रु.६।-    

                                                                                                                  
 

आज्ञाले, 

नाम M सरेुन्द्र प्रधान  

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 


