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प्रस्तावनााः चन्द्रपरु ्नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७९।०८० को अथि सम्बन्द्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्द्वर्न गनिको लनलित्त स्थानीर् कर 
तथा शलु्क संकिन गने, छुट दिन ेतथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे, नपेािको संववधानक धारा २२८ 
को उपधारा (२) बिोजिि चन्द्रपरु ्नगर सभािे र्ो ऐन बनाई िागू गरेको छ ।  
 
१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि आलथिक ऐन, २०७९ रहेको छ । 

(२) र्ो ऐन २०७९ साि श्रावण १ गतेिेजि चन्द्रपरु ्नगरपालिका िेत्रिा िागू हनुेछ । 
२. सम्पलत कर: (१) नगरपालिका िते्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थाको स्वालित्विा रहेको िग्गा र त्र्स्तो िग्गािा बनकेो भौलतक 

संरचनाहरुिाई एकीकृत रुपिा वहसाब गरी सम्पजत्त कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । तर गठुी िग्गािा सम्पजत्त कर 
िगाइने छैन । 

   (२) उपिफा (१) बिोजिि िगाइने सम्पजत्त करको िर अनसूुची (१) िा उल्िेि भएबिोजिि  हनुछे ।  
  (३) र्स िफा बिोजिि सम्पजत्त कर िगाउँिा घर िग्गाको आकार, प्रकार, बनौट र उपर्ोग, अचि सम्पजत्तको 

उत्पािनशीि उपर्ोगको अवस्था, नागररकको िीवनस्तर, आलथिकस्तर, कर लतनि सक्ने ििता, अचि सम्पजत्तको प्रचलित 
बिार िूल्र् तथा ह्रास िूल्र् सिेतिाई ववचार गरी कार्िपालिकािे आवश्र्क कार्िववलध बनाई िाग ुगनि सक्नेछ । 

(३) सम्पलतकर घर, टहरा तथा भौलतक संचरनािे चचेको िग्गािासम्पलत कर िगाई बाकी िग्गा र घर नभएका 
अन्द्र् िग्गािा िफा३ बिोजिि भलुि कर ( िािपोत) करलिइने छ  

स्पजस्टकरण :र्स िफाको प्रर्ोिनको िालग घरिे चचेको िग्गा भन्नािे घरिे ओगटेको िग्गाको िते्रफि र 
अलधकति सो िेत्रफि बराबरको थपिग्गा सिेत सम्झन ुपििछ | 

३. भलूि कर (िािपोत): नगरपालिका िेत्रलभत्र अनसूुची (२) बिोजिि भलूि कर (िािपोत) िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।  
िफा २ बिोजिि सम्पजत्त कर िागाएको िग्गािा भिूीकर (िािपोत) िगाईने छैन । तर गत ववगतको वांकी बक्र्ौता 
िािपोत रकि असूिी गनि वाधा पने छैन  । 

४. घर िग्गा बहाि कराः(१) नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जििे घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, सेड (छप्पर), कारिाना, 
िग्गा वा पोिरी पूरै वा आंजशक तबरिे बहाििा दिएकोिा बावर्िक बहाि रकििा बहाि कर िगाउन सक्नेछ । 
      (२) उपिफा (१) बिोजिि िगाईन ेघरिग्गा वहाि करको िर अनसूुची (३) िा उल्िेि भएबिोजिि  हनुेछ । 
 (३) उपिफा (१) बिोजिि िगाईने बहाि रकि लनधािरण गनिको िालग नगरपालिकािे घरिग्गा रहेको स्थान तथा 
संरचनाको प्रकारको आधारिा न्द्रू्नति बहाि िूल्र् तोकी सोही आधारिा बहाि रकि लनधािरण गरी कर लिन सक्नेछ ।  

५.  व्र्वसार् कराः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूिँीगत िगानी र आलथिक कारोवारका आधारिा 
व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

(२) उप िफा (१) बिोजिि ब्र्ापार, व्र्वसार् तथा सेवा संचािन गनि चाहन ेव्र्जि वा संस्थािाई व्र्वसार् िताि 
गरी व्र्वसार् इिाित प्रिान गररनेछ । इिाित प्राप्त  ब्र्वसार्ीहरुिे वावर्िक रुपिा ब्र्वसार् कर चिुा गरी ब्र्वसार् 
नववकरण गनुि पनेछ । 

 
(३) उपिफा (२) बिोजिि प्रिान गररने व्र्वसार् इिाित िस्तरुको िर ब्र्ापार, ब्र्वसार् तथा सेवा    

संचािन गनि िाग्ने िगानीको आधारिा अनसूुची (४) िा तोवकए बिोजिि हनुेछ । 
(४) उपिफा (२) बिोजििको इिाित ववना नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै पलन ब्र्ापार, ब्र्वसार् तथा   

सेवा संचािन गनि पाईन ेछैन ।  
(५) उपिफा (४) बिोजिि लिइने व्र्वसार् करको िर अनसूुची (५) िा तोवकए बिोजिि हनुेछ । 
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(६) र्स िफा बिोजििको कर उठाउनका िालग आवश्र्क पने कार्िववलध नगर कार्िपालिकािे  स्वीकृत गरी िाग ु
गनि सक्नेछ । 

६.  िलडबटुी, कवाडी र िीविन्द्त ुकराः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे ऊन,िोटो, िलडबटुी, वनकस, कवाडी िाि 
र प्रचलित कानूनिे लनर्ेध गररएको िीविन्द्त ुवाहेकका अन्द्र् ितवृा िाररएका िीविन्द्तकुो हाड, लसङ, प्वाँि, छािा िस्ता 
बस्तकुो व्र्वसावर्क कारोवार गरेवापत अनसूची (६) बिोजिििलडबटुी, कवाडी तथा िीविन्द्तकुर िगाइने र असूि उपर 
गररनेछ । 

स्पष्टीकरण : र्स िफाको प्रर्ोिनको िालग कारोवार भन्नािे ववके्रतािे िारी गरेको ववि वा वीिक वा िेनिेन 
भएको िलनने प्रिाणिाई सम्झन ुपििछ र नगरपालिकािे कर िगाउँिा कारोवार रकिको लनजित प्रलतशतका िरिे िगाउन े
छ । 

(२) उपिफा (१) बिोजििका वस्तकुो ब्र्वसावर्क कारोवार गने ब्र्िी वा संस्थािाई नगरपालिकािे ब्र्वसार् 
इिाित दििा कर बझुाउने शति र ववलध सिेत तोकी  इिाित दिनेछ । 

७. सवारी साधन कराः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्रका सवारी साधनिा प्रिेशिेसवारी साधन कर िगाउन ेर उठाउनेछ । तर 
टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा र ववद्यतुीर् ररक्सा तथास्कुटरिा नगरपालिकािे सवारी साधन करिगाउने र उठाउनेछ । 

(२) उपिफा (१) बिोजिि नगरपालिकािे िगाउन ेभनी तोवकएका सवारी साधनहरुको िताि, नवीकरण र सवारी 
साधन करको िर अनसूुची (७) बिोजिि हनुेछ । 

(३) प्रिेशिे िगाएको सवारी साधन कर रकिबाट नगरपालिकािे प्राप्त गने वहस्सा प्रचलित संघीर् र प्रिेश 
कानूनिा तोवकए बिोजिि हनुेछ ।  

८. ववज्ञापन कर: (१) नगरपालिका िते्रलभत्र हनुे ववज्ञापन,प्रचारप्रसार आदिका िालग राख्न दिने साइनबोडि, ग्िोबोडि, स्टि आदििा 
अनसूुची (८) बिोजिि ववज्ञापन कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

(२) उपिफा (१) बिोजििको कर उठाउनका िालग आवश्र्क पने कार्िववलध नगर कार्िपालिकािे स्वीकृत 
गरी िाग ुगनि सक्नेछ । 

(३) र्स िफा बिोजिि नगरपालिकािे उठाएको ववज्ञापन कर बापतको रकि प्रचलित संघीर् र प्रिेश कानून 
बिोजिि सम्बजन्द्धत प्रिेशसंग बाँडफाँड गररनेछ । 

(४) लबज्ञापन कर ब्र्बजस्थत तथा लनर्िन गनि लनम्न बिोजििको नीलत अपनाइने छ । 
  (क) कुनै पलन प्रकारको लबज्ञापन गिाि नगरपालिकाबाट पूवि स्वीकृलत लिएर िात्र गनुिपनेछ। 

(ि) नेपाि सरकारको नीलत बिोजिि सािवििलनक स्थििा ववज्ञापन गनि बन्द्िेि गरेका िािकपिाथि, 
   सतुीिन्द्र् पिाथि िस्ता वस्तहुरुको ववज्ञापन गनि पाईने छैन।  

(ग)  नेपाि सरकारका तफािबाट हनुे िनचेतना िूिक सूचना तथा प्रचार प्रसार सिाग्रीहरुिा ववज्ञापन 
   कर लिईने छैन।  

(घ)  व्र्ापार, व्र्वसार् वा कार्ाििर् रहेको स्थानको पररचर्पाटीको हकिा बढीिा ६ वफट िम्वाइ
    र ३ वफट चौडािई भएको पररचर् पाटीको कर लिईने छैन तोवकएको साइि भन्द्िा वढीको 
   पररचर्पाटी राख्न पाइनेछैन।  

(ङ)  स्वीकृतीनै नलिई राजिएका ववज्ञापन सािाग्री हटाउने सवकन ेछ । र्िी स्वीकृती दिन उपर्िु
   ठालनएिा िाग्न ेकरको शतप्रलतशत बराबर िररवाना लिई नगरकार्िपालिकािे स्वीकृती दिन  
   सवकनेछ।  

(च)  ववज्ञापन गने संस्था वा व्र्जििे स्वीकृत सिर्ावधी सिाप्त भएपलछ ववज्ञापन गने संस्था वा 
   व्र्जििे लबज्ञापन सिाग्री स्वर्ि तरुुन्द्त हटाउनपुनेछ । अन्द्र्था नगर पालिकािे हटािई िफत 
   गनेछ ।  
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९. िनोरञ्जन कराः (१) नगरपालिका िते्रलभत्र संचालित लसनेिाहि,सांस्कृलतक प्रिशिनहि, लथर्टर सङ्गीत, िनोञ्जन प्रिशिनस्थि,िािू, 
सकि स, चटक िस्ता िनोरञ्जन व्र्वसार् सेवािा प्रिेश कानूनिे तोके बिोजिि िनोरञ्जन कर िगाई असि ुउपर गररनेछ ।  

   तर प्रिेश कानून बलननसकेको अवस्थािा र्स िफा बिोजिि नगरपालिकािे अनसूुची (९) बिोजििको 
िरिा िनोरञ्जन कर िगाइने र उठाइनेछ ।  

(२)उप िफा (१) बिोजिि नगरपालिकािेउठाएको िनोरञ्जन कर बापतको रकि प्रचलित संघीर् र प्रिेश 
कानून बिोजिि सम्बजन्द्धत प्रिेशसंग बाँडफाँड गररनेछ । 

१०. बहाि लबटौरीशलु्काः (१) नगरपालिकािे आफुिे लनिािण, रेििेि वा संचािन गरेका िेहार् बिोजििका सम्पजत्तहरुिा अनसूुची 
(१०) बिोजििको िरिा वहाि ववटौरी शलु्क िगाउन र उठाउन सक्नेछ ःाः 

(क) आफुिे लनिािण गरेका वा आफ्नो स्वालित्विा रहेका भवन, िग्गा वा अन्द्र् सम्पजत्त,  
(ि) आफ्नो रेििेििा रहेको सावििलनक स्थि, ऐिानी िग्गा वा बाटोको छेउको िग्गािा भएका      
     अस्थाई टहरा, छाप्रा वा पसि वा आवास, 
(ग)  नगरपालिकािे तोकेको सावििलनक स्थि, हाटबिार, िेिा, िात्रा आदििा थापकेा पसि,  
(२) उपिफा (१)को िण्ड (क) र (ि) बिोजििको सम्पजत्तिा बहाि लबटौरी शलु्क उठाउनका िालग 

कार्िपालिकािे न्द्रू्नति िर लनधािरण गरी बोिपत्र वा िरभाउ पत्र वा डाँक बढावढको िाध्र्िवाट बहाििा दिन सक्नेछ । 
(३) उपिफा (१) को िण्ड (ग) बिोजििको सम्पजत्तिा बहाि ववटौरी शलु्क उठाउनकािालग नगरपालिकािे 

त्र्स्तो स्थानिा िरीि लबक्री हनुे वस्त ुतथा सेवा एवं कारोवारको आधारिा तोकेको न्द्रू्नति बहाि ववटौरी शलु्कको िरिा 
वोिपत्र वा िरभाउ पत्र वा डाकँ बढावढको िाध्र्िवाट बहाि ववटौरीिा दिन सवकनेछ । 

(४) उपिफा (२) र (३) बिोजिि बहाि ववटौरीिा दिंिा शति सवहत सम्झौता गरी दिन ुपनेछ ।  
११. पावकि ङ्ग शलु्काः (१) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र तोकेको पावकि ङ्गस्थििा सवारी साधनिाई पावकि ङ्ग सवुवधा उपिब्ध 

गराएवापत पावकि ङ्ग गने सिर्को आधारिा अनसूुची (११) िा उल्िेि भएबिोजििको िरिा पावकि ङ्ग शलु्क िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ । 

(२) नगरपालिकािे उपिफा (१) बिोजिि तोकेको स्थान वाहेक अन्द्र् स्थानिा सवारी पावकि ङ्ग गनि रोक िगाउन 
सक्नेछ । तर राििागि तथा सहार्क राििागिको सडक अलधकार िेत्रलभत्र र्स िफा बिोजिि सवारी पावकि ङ्ग गराइने र 
शलु्क िगाइने छैन । 

(३) नगरपालिकािे सवारी पावकि ङ्ग िेत्र लनधािरण गिाि सवारी आवागिनिा बाधा नपगु्न े गरी ट्रावफक प्रहरी 
कार्ाििर्संगको सिन्द्वर्िा गनेछ । 

१२. सेवा शलु्क, िस्तरुाः (१) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्रसञ्चािनिा रहेका केबिकार, टे्रवकङ्ग, कार्ावकङ्ग, क्र्ानोलनङ्ग, बञ्जी 
िम्प, जिपप्िार्र, रर्ाजफ्टङ्ग, प्र्ाराग्िाइलडङ्ग िगार्तका स्थानीर् पर्िटन, िनोरञ्जन तथा साहलसक िेिकुि सम्बन्द्धी सेवा वा 
व्र्वसार्िा सेवा शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

   तर सीिा निी वा अको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको िेत्रिाई सिेटेर सञ्चािन हनुे सेवा वा व्र्बसार्िा 
सेवा शलु्क िगाउँिा सम्बजन्द्धत नगरपालिकासँग सिन्द्वर् गरी िगाइनेछ ।  
(२) नगरपालिकािे लनिािण वा संचािन तथा व्र्वस्थापन गरेका स्थानीर् पूवािधार वा उपिब्ध गराएको िेहार्को कुनै सेवा 
उपर्ोग गरे बापत सम्बजन्द्धत सेवा प्रिार्क तथा  सेवाग्राहीिाई सेवा शलु्क, िस्तरु िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ । 

(क) िानेपानी, ववििुी, अलतलथ गहृ, धििशािा, पसु्तकािर्, सभागहृ र त्र्स्तै अन्द्र् सेवा सवुवधा, 
(ि) फोहोरिैिा व्र्बस्थापन, सरसफाई, ढि लनकास, सडक बत्ती िस्ता सेवा सवुवधा, 
(ग) शौचािर्, पाकि , स्नानगहृ, पौडी पोिरी, व्र्ार्ािशािा, गेष्टहाउस, पर्िटकीर् स्थि, छात्रावास, हाटबिार, पश ु

बधशािा, शबिाहगहृ, धोवीघाट र त्र्स्तै अन्द्र् सवुवधा, 
(घ) सडक, बस पाकि , ढि, पिु िस्ता सेवा, 
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(ङ) अचि सम्पजत्त वा अन्द्र् कुनै ववर्र्को िूल्र्ाङ्कन सम्बन्द्धी सेवा,  
(च) नगरपालिकािे प्रिान गने लसफाररश सम्बन्द्धी कुन ैसेवा,  
(छ) ऐलतहालसक स्थि, परुाताजत्वक स्थि एवं धालििक िहत्वका सम्पिाको प्रवेश शलु्क । 

तर ऐलतहालसक स्थि, परुाताजत्वक स्थि र धालििक िहत्वका सम्पिािा प्रवेश गिाि नेपािी 
नागररकिाई र्स प्रकरण बिोजिि शलु्क लिन पाइने छैन । 
(३) नगरपालिकािे सहकारी संस्था, एफ.एि. रेलडर्ो, “घ” बगिको लनिािण व्र्बसार्ी इिाित, ववद्यािर् स्थापना, 

ट्युसन तथा कोजचङ्ग सेन्द्टर, और्धी पसि,स्थानीर् व्र्ापाररक फििको िताि, अनिुलत, नववकरण तथा लनर्िन आदि सेवािा 
सेवा शलु्क िस्तरु तोकी िगाइने र उठाइनेछ । 

(४) िफा (१), २) र (३) बिोजिि िगाइने सेवा शलु्क, िस्तरुको िर अनसूुची (१२) िा उल्िेि भएबिोजिि 
हनुेछ । 

१३. ववक्री तथा लनकासी शलु्क :(१) नगरपालिकािे आफ्नो स्वालित्विा रहेको सम्पजत्त वा आफ्नो रेििेििा रहेको सावििलनक स्थिवाट 
उत्पािन हनुे ढंुगा, लगट्टी, बािवुा, िाटो, काठ िाउरा, िरािरुी, स्िेट आदि प्राकृलतक एवं िानीिन्द्र् वस्तहुरुको ववक्री गनि 
सक्नेछ । 
(२) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्रउत्पािन भै आफ्नो लसिा िेत्रभन्द्िा बावहर लनकासी हनुे ढंुगा, लगट्टी, बािवुा, िाटो, काठ 
िाउरा, िरािरुी, स्िेट आदि प्राकृलतक एवं िानीिन्द्र् वस्तकुो वाह्य लनकासीिा लनकासी शलु्क िगाउन सक्नेछ  
(३) उपिफा (१) र (२) बिोजिि नगरपालिकािे गने ववक्री प्रिेश काननुिे तोके बिोजिि र  लनकासी शलु्कको िर अनसूुची 
(१३) िा तोवकए बिोजिि हनुेछ । 
(४) कार्िपालिकािे आफ्नो प्रर्ोगिा नआउन ेपरुाना र काि निाग्ने वस्त,ु उपकरण तथा सािानहरु लििािववक्री गनि सक्नेछ  
(५) कार्िपालिकािे नागररकको सवुवधाको िालग ववलभन्न फाराि तथा पसु्तकहरु वा अन्द्र् सेवा ववक्री गनि सक्नेछ  
(६) उपिफा (१) बिोजििका वस्तहुरु ववक्री तथा उपिफा (२) बिोजििको लनकासी शलु्क असूिीका िालग ववक्री तथा 
लनकासीको पररिाण तथा िर लनधािरण गरी वोिपत्र, िरभाउ पत्र वा डाँक बढावढको िाध्र्िवाट गररने छ ।  

१४. घर िग्गा रजिषे्ट्रशन शलु्क :(१)घर िग्गा रजिषे्ट्रशन शलु्क प्रिेश कानूनिे तोके बिोजिि िगाइने र उठाईनेछ ।  
(२) उपिफा (१) बिोजिि उठेको रकि संघीर् र प्रिेश कानून बिोजिि बाँडफाटँ गररनेछ ।  
(३) घर िग्गा रजिषे्ट्रशन शलु्क उठाउन नगरपालिकािा साधन, स्रोत, प्रववलध, िनशजि तथा कार्ाििर् व्र्वस्थापन 

नभएसम्ि नेपाि सरकारिे तोकेको कार्ाििर् िाफि त उठाईनेछ ।  
१५. िण्ड िररवाना :(१) नगरपालिकािे लनधािरण गरेको कर, शलु्क तथा िहसिु तोवकएको सिर्िा भिुानी नगरेिा सम्बजन्द्धत 

कानूनिा िर तोवकएकोिा सोही बिोजिि र नतोवकएकोिा कार्िपालिकाबाट लनधािररत िरिा िरीवाना सवहत बक्र्ौता असिु 
गनेछ । 
(२) नगरपालिकािे उप िफा (१) बाहेक प्रचलित कानून पािना नगरेको कसूरिा िगाउने अन्द्र् िण्ड िररवाना रकि 
सम्बजन्द्धत काननुिा तोवकए बिोजिि हनुेछ । 

१६. कर छुट :(१) ठेक्का रकि एकिषु्ठ वा बावर्िक रुपिा लतनुिपने रािस्व सोही आलथिक बर्िको पौर् िसान्द्त लभत्र र िालसक रुपिा 
लतनुिपने रािस्वको हकिा िवहना सिाप्त भएको सात दिनलभत्र बझुाउन ेकरिातािाई लनर्िानसुार िाग्न ेरािस्वको क्रिशाः िश 
र पाँच प्रलतशत छुट दिइनेछ ।   

(२) संघीर् सरकार, प्रिेश सरकार, स्थानीर् सरकार, कुटनीलतक लनर्ोग, गठुी र िाभको उदे्दश्र् नरािी सञ्चािन 
हनुे संघसंस्थाको सम्पजत्त, वस्त ुतथा कारोवारिा र्स ऐन बिोजििको  कर लिईन ेछैन ।  

स्पष्टीकरणाः िाभको उदे्दश्र् नरािी सञ्चािन हनुे संघसंस्था भन्नािे साििुावर्क अस्पताि तथा स्वास््र् 
केन्द्र, ववश्वववद्यािर् र सोका आंलगक किेिहरु, सरकारी वा साििुावर्क ववद्यािर्हरु, सावििलनक पसु्तकािर्, वाचनािार्, 
वािगहृ, अनाथाश्रि, बदृ्धाआश्रि िस्ता सािाजिक संघसंस्था सम्झन ुपििछ ।  
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(३) ववपद् वा अन्द्र् र्स्तै प्रकृलतका ववशेर् पररजस्थलतको कारणिे करिाताहरुिे कर भिुानी गनि नसक्ने अवस्था 
आएिा सोको स्पष्ट कारण ििुाई नगर सभाको लनणिर् बिोजिि कर वा िररवाना छुट दिन सवकनेछ ।  

(४) कानूनिा ब्र्वस्था भएको अवस्थािा वाहेक नगरपालिकाको कुनै लनकार् वा अलधकारीिे कुन ैप्रकारको 
कर, शलु्क, िहसिु, िण्ड, िररवाना छुट दिन पाउन ेछैन ।  

तर स्थानीर् आलथिक कृर्ाकिापिा उल्िेिनीर् र्ोगिान परु्ािउन े वकलसिका उद्योग व्र्बसार्िा लनजित 
अवधीसम्ि सभािे बनाएको कानून बिोजिि कर, िस्तरु, शलु्क छुट दिन बाधा पने छैन ।  

१७. प्रशासकीर् पनुराविोकन र पनुरावेिन : (१) नगरपालिकािे गरेको कर, शलु्क, िहसिु, िण्ड, िररवाना सम्बन्द्धी लनणिर्िा 
जचत्त नबझुेिा करिातािे नगरपालिकािा प्रििु प्रशासकीर् सिि पनुराविोकनकोिालग लनबेिन दिन सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बिोजिि परेको लनबेिन उपर प्रशासकीर् पनुराविोकनको िालग कार्िपालिकािे प्रििुको 
अध्र्ितािा सम्बजन्द्धत ववर्र् ववज्ञ सिेत रहने गरी तीन सिस्र्ीर् रािस्व प्रशासकीर् पनुराविोकन सलिलत गठन गर्र्नेछ । 
र्स्तो सलिलतिा कर लनधािरणिा सम्िग्न पिालधकारी वा कििचारीको सहभालगता रहने छैन ।  

(३)उपिफा (१) बिोजिि पनुरािोकनकोिालग प्राप्त भएको लनवेिन उपर पैलतस दिनलभत्र छानववन तथा लनणिर् 
गरी सम्वजन्द्धत ब्र्जििाई लनणिर्को िानकारी दिन ुपनेछ । 

१८.  ठेक्का आह्वान गनि सक्न े: (१) र्स ऐन बिोजिि संकिन गने सेवा शलु्क र िस्तरु कार्िपालिकािे आवश्र्कता अनसुार एक 
आलथिक वर्िको िालग आर् ठेक्का बन्द्िोवस्त गरी संकिन गनिसक्नेछ । 

तर, आन्द्तररक आर् वृवद्ध हनुे िेजिएिा वा पटक पटक ठेक्का बन्द्िोबस्त गिाि प्रशासलनक िावर्त्व बढ्न िान े
अवस्थािा बढीिा ५ वर्िसम्िको िालग एकैपटक ठेक्का बन्द्िोबस्त गनि सवकनेछ । 

(२) र्स िफा बिोजििको आर् ठेक्का दििा आन्द्तररक रािस्व कार्ाििर्बाट ब्र्जि वा स्थार्ी िेिा नम्बर वा 
िूल्र् अलभबवृि कर िताि प्रिाण पत्र प्राप्त गरेका व्र्जि, फिि, संस्था र कम्पनीिे िात्र प्रलतस्पधाि गने गरी व्र्बस्था गनि सवकन े
छ । तर नगरपालिकािे आवश्र्क ठानेिा आन्द्तररक रािस्व कार्ाििर्बाट कुनै पलन ब्र्जििे स्थार्ी िेिा नम्बर वा िूल्र् 
अलभबवृि कर िताि प्रिाण पत्र प्राप्त नगरेको ब्र्जििाई ठेक्का दिन सक्ने छ । 

(३) नगरपालिकािे सािान्द्र्तर्ा आलथिक वर्ि शरुु हनुभुन्द्िा अगावै ठेक्का बन्द्िोवस्त गरी ठेक्का सम्झौता कार्ि 
सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ ।  

(४) नगरपालिकािे कर संकिन गनि सािान्द्र्तर्ा ठेक्का बन्द्िोबस्त गररने छैन । तर हाटबिार, पोिरी, पसि 
घर, िलडबटुी, कवाडी र िीबिन्द्तकुर तथा ववज्ञापन कर र अन्द्र् कर संकिन गनि ठेक्का बन्द्िोबस्त न ैगनुि पने अवस्थािा 
नगरपालिकावाट लनणिर् गराई ठेक्कािा संकिन गनि सवकनेछ । 

(५) र्स िफा बिोजिि गररने आर् ठेक्का बन्द्िोबस्तका िालग बोिपत्र, िरभाउपत्र तथा डाँक बढाबढ सम्बन्द्धी 
कार्िववलध र पट्टा कबलुिर्त, धरौटी, वकस्ता र ठेक्का तोड्ने िस्ता कार्िववलधहरु अको व्र्बस्था नभएसम्ि स्थानीर् लनकार् 
(आलथिक प्रशासन) लनर्िाविी, २०६४ (संशोधन सिेत) िाई आधार िानी गररनेछ । 

१९. सहर्ोग गनुिपने : संघीर् तथा प्रिेश सरकारका कार्ाििर्हरुिे नगरपालिकाको रािस्व असिुी कार्ििा आवश्र्क सहर्ोग 
उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

२०. प्रगलतशीि कर प्रणािी अविम्बन गररने : नगरपालिकािे करको िर लनधािरण गिाि गररब तथा ववपन्न वगििाई कि बोझ पने 
गरी प्रगलतशीि कर प्रणािी अविम्बन गनुिपनेछ । 

२१. कर संकिनको िालग सेवा रोक्न सक्ने:(१) नगरपालिकािे लनधािरण गरेको कर तोवकएको सिर्िा िाजििा                       
नगरेिा नेपािी नागररकताको प्रिाण पत्र लिने लसफाररश बाहेकका अन्द्र् सवै सेवा प्रवाह रोक्का गरी कर संकिन गनि सवकनेछ  

२)नगरपालिकािा ववलभन्न प्रकारका कर तथा शलु्क भिुानी गनुिपने िावर्त्व भएको व्र्जििे अन्द्र् कर भिुानी 
नगरी सम्पजत्त कर लतनि नपाउने गरी सेवा रोक्का गनि सवकनेछ | 
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३)सेवा प्रवाहको िखु्र् थिो वडा कार्ाििर् भएको कारणिे नगरस्तरीर् कर चिुाको प्रिाण कागि संिग्न नभए 
सम्ि वडा कार्ाििर्िे सेवा प्रवाह गने छैनन ्। कर असिुी र कर प्रशासनिा सघाउन ुवडा अध्र्र्ि तथा वडा कार्ाििर्को 
कतिब्र् हनुेछ । 

२२=  नगरस्तरीर् कर चिुा प्रिाण पत्र िारी गने:(१)नगरपालिकािा िताि भै ब्र्वसार् गने करिाताहरुिाई नेपाि सरकारको 
अन्द्तररक रािस्व कार्ाििर्बाट कर चिुा प्रिाण पत्र लिन ुपूवि नगरपालिकाबाट कर चिुाको प्रिाण पत्र लिन ुपने ब्र्वस्था 
गररनेछ । र्स प्रर्ोिनको िालग सम्बजन्द्धत अन्द्तररक रािस्व कार्ाििर्िाई नगरपालिकाबाट कर चिुा प्रिाण पत्र प्राप्त भए 
पलछ िात्र त्र्हाँबाट त्र्स्तो प्रिाण पत्र िारी गने गरी ब्र्वस्थापन गनि अनरुोध गररनेछ। 

२) नगरपालिका िेत्रिा िताि भै ब्र्वसार् गने संस्थािाई कर चिुाको प्रिाण पत्र पेश नगरेिा त्र्स्तो संस्था सँग 
नगरपालिककािे कुनै आलथिक कारोवार नगने व्र्वस्था लििाइने छ । 

२३=   वकस्तािा कर लतनि सवकने:(१) नगरपालिकाबाट लनधािरण भएको कर, करिाताको अनरुोधिा नगरकार्िपालिकािे उपर्िु 
ठहराएिा २ वा ३  वकस्तािा लतनुि पने गरी कार्ि गनि सवकन ेछ । 

२४.  करिाताको पवहचान तथा िताि :  

१) व्र्वसार् संचािन गनुिपूवि िताि गरेर िात्र व्र्वसार् संचािन गनुि पनेछ | 

२) रािस्व शािािे र्स ऐन बिोजिि कर लतनुि पने व्र्जि वा करिाताको पवहचान गनुि पनेछ | 

३) उपिफा (२) बिोजिि करिाताको पवहचान गिाि व्र्जि वा करिाताको नाििा रहेको सम्पजत्त, लनििे गरेको 
कारोवार र कर एकाईिाई कुनै स्रोतबाट प्राप्त सचुना र सो एकईिे छानववन गिाि िेजिएका आधारिा करिाताको पवहचान 
गररनेछ | 

४) कर एकाइिे र्स ऐन बिोजिि कर लतनुिपने िावर्त्व भएका करिाताको वववरण ििुाई करिाता िताि गरी राख्न ु
पनेछ | 

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

२५. करिाताको िावर्त्व: र्स ऐन बिोजिि कर लतनुि पने कतिव्र् भएका करिाताको िेहार् बिोजििको िावर्त्व हनुेछ: 

क. आफूिाई करिाताको रुपिा िताि गराउने, 

ि. लनधािररत सिर्िा वववरण पेश गने, 

ग. लनधािररत सिर्िा कर रकि िाजििा गने, 

घ. र्स ऐन बिोजिि कुन ैशलु्क, िररवाना वा व्र्ाि बझुाउनपुने भए सिर्िा बझुाउने, 

ङ. वहसाव वकताब र अलभिेि िरुुस्त राख्न े

च. कर अलधकृतिे िागेको सूचना त्र्ांक सिर्िा उपिब्ध गराउन,े 

छ. कर एकाइििाई आवश्र्क सहर्ोग गने |  

२६. करिाताको अलधकार: (१) करिातािाई िेहार् बिोजििको अलधकार हनुेछ: 

क. सम्िानपूविक व्र्वहारको अलधकार, 

ि. प्रचलित कानून बिोजिि कर सम्बन्द्धी सूचना प्राप्त गने अलधकार, 

ग. कर सम्बन्द्धी ववर्र्िा प्रिाण पशे गने िौका प्राप्त गने अलधकार, 

घ. प्रलतरिाको िालग कानून व्र्वसार्ी वा िेिा परीिक लनर्िु गने अलधकार, 

ङ. कर सम्बन्द्धी गोप्र् कुराहरु र्स ऐनिा उल्िेि भए बाहेक अनलतक्रम्र् हनुे अलधकार।  

(२) करिातािे उपिफा (१) बिोजििको अलधकारको िावी गनि आफ्नो िावर्त्व परुा गरेको हनुपुनेछ। 
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२७. वववरण िाजििा गनि आिेश दिन सक्ने: (१) र्स ऐन बिोजिि कर बझुाउनपुने िावर्त्व भएको व्र्जििे कर वववरण नबझुाएिा 
वा वववरण िाजििा गिाि व्र्होरा फरक पारी िाजििा गरेको भनी शंका गनि सवकन ेआधार र कारण भएिा कर अलधकृतिे 
आधार र कारण िोिी कर वववरण िाजििा गनि आिेश दिन सक्नछे| त्र्स्तो आिेश प्राप्त भएिा सम्बजन्द्धत व्र्जििे सो 
आिेश प्राप्त भएको लिलतिे एक िवहना लभत्र कर एकाइििा वववरण िाजििा गनुि पनेछ | 

२८.  वववरण सच्र्ाउन सवकने:र्स पररच्छेि बिोजििको कर वववरण िाजििा भै सकेपलछ कुनै त्र् सम्बन्द्धी वा गजणतीर् भिू 
भएको भने्न िागेिा करिातािे पवहिा वववरण िाजििा भएको लिलतिे तीन (३) िवहना लभत्र र्थाथि, त्र् र सही अंक 
सवहतको अको वववरण पेश गनि सक्ने छ | 

२९.  कर िाजििा गनुिपने:(१)र्स ऐन बिोजिि िाजििा गनुिपने कर ऐनको पररच्छेि ४ िा उल्िेि गररएकोिा सोही सिर्िा र 
सिर् उल्िेि नभएको हकिा प्रत्रे्क आलथिक वर्िको आजश्वन िसान्द्त लभत्र कर एकाईिा िाजििा गनुिपनेछ | 

(२) र्स ऐन बिोजिि अलग्रि कर कट्टी गरर िाजििा गनुिपने कर कट्टी भएको िवहना पलछको िवहनाको २५ गते 
लभत्र कर एकाईिा िाजििा गनुि पनेछ | 

३०.  कर िाजििाको लनस्सा दिन ुपने: करिातािे र्स ऐन बिोजिि बझुाउन ुपने कर वा गैरकर रािस्व वा अन्द्र् रकि बझुाए 
पलछ करिातािाई तत्काि त्र्सको लनस्सा दिन ुपनेछ | 

३१. कर वफताि सम्बन्द्धी व्र्वस्था: (१) करिातािे र्स ऐन बिोजिि कर बझुाउँिा लतनुि पने भन्द्िा बढी कर िाजििा गरेकोिा सो 
कर रकि वफताि िाग गनि सक्नेछ |  

(२) उप िफा (१) वफतािको िालग लनवेिन परेकोिा व्र्होरा साँचो िेजिएिा प्रििु प्रशासकीर् अलधकृतिे लनवेिन 
परेको एक िवहना लभत्र िाग बिोजिि वफताि दिन ेलनणिर् गनुि पनेछ | 

३२. कर सिार्ोिन सम्बन्द्धी व्र्वस्था: (१) करिातािे िफा ३१ बिोजिि वफताि पाउन ेठहररएको रकि िाजििा गनुि पने कर 
रकििा सिार्ोिन गनि कर अलधकृत सिि लनवेिन दिन सक्नेछ | 

(२) उप िफा (२) बिोजिि लनवेिन परेकोिा व्र्होरा साँचो िेजिएिा कर अलधकृतिे लनवेिन परेको एक िवहना 
लभत्र िाग बिोजिि सिार्ोिन गनि आिेश दिन ुपनेछ | 

३३.  उिरुी निाग्ने: र्स ऐन बिोजिि प्रशासकीर् पनुराविोकन गनि सवकने ववर्र्िा त्र्स्तो पनुराविोकन नभई कुनै अिाितिा 
कुनै उिरु िाग्ने छैन | 

३४.  पनुरावेिन दिन सक्ने: (१) प्रशासकीर् पनुराविोकनको लनणिर् भएकोिा सो लिलतिे र प्रशासकीर् पनुराविोकन नहनु ेववर्र्िा 
कारण परेको लिलतिे जचत्त नबझु्न ेपििे  ६० (साठी) दिन लभत्र सम्बजन्द्धत जिल्िा अिाितिा पनुरावेिन दिन सक्नेछ | 

(२) जिल्िा अिाित गरेको लनणिर् अजन्द्ति हनुे छ | 

३५.  अिाितिाई भए सरहको अलधकार हनुे: र्स ऐनको प्रर्ोिनको िालग नगर कार्िपालिकाको अलधकार प्राप्त अलधकृतिाई 
सम्बजन्द्धत व्र्जििाई जझकाउने, बर्ान गराउने, प्रिाण बझु्ने र लिितहरु पेश गनि िगाउने सम्बन्द्धिा प्रचलित नेपाि कानून 
बिोजिि अिाितिाई भए सरहको अलधकार हनुेछ | 

३६. आिेश वा लनिेशन दिन सक्ने: संघीर् र प्रिेश सरकारिे कर प्रशासनिाई प्रभावकारी बनाउन नपेािको संववधान र संघीर् 
तथा प्रिेश सरकारको कर सम्बन्द्धी कानून र र्ो ऐनको प्रावधानिाई कार्िन्द्वर्न गनि गराउन आवश्र्क आिेश वा लनिेशन 
दिन सक्नेछ | र्स्तो आिेश वा लनिेशन पािना गनुि नगर कार्िपालिकाको कतिव्र् हनुेछ |    

३७. परुस्कृत गनि सक्ने: (१) नगरपालिकािे र्थाथिपरक र ववश्वसनीर् रुपिा तथा कानूनिे तोकेको म्र्ाि लभत्र कर वववरण 
बझुाउने, िागेको कर िाजििा गने र कर अलधकृतिे अनरुोध गरेका सूचना उपिब्ध गराउने तीन िना करिातािाई प्रत्रे्क 
वर्ि परुस्कार दिन ेव्र्वस्था गनि सक्ने छ |   

(२) उपिफा (१) बिोजिि दिइने परुस्कार सम्बन्द्धी अन्द्र् व्र्वस्था चन्द्रनगर नगरपालिकािे लनधािरण गरे बिोजिि 
हनुेछ | 

३८. कर परीिण र कर लनधािरण: (१) र्स ऐन विोजिि करिातािे वववरण पेश नगरेको वा पेश गरेको वववरणिा िेहार्का सबै 
वा कुनै काि कुरा भए गरेको िेजिएिा कर अलधकृतबाट कर परीिण गरी कर लनधािरण गररनेछ: 
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(क) िातापाता, हरवहसाव वा अलभिेि िरुुस्त निेजिएिा | 

(ि) गित वा झटु्टा कागिात/ वववरण संकिन गरेको िेजिएिा | 

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

(घ) कारोवारका आधारिा करको िावर्त्व कि िेजिएिा | 

(ङ) करको िर फरक पारेकोिा | 

(च) कानून विोजिि कर- छुट वा लिनाहा हनु नसक्निेा पलन सोको िावी गरेकोिा | 

(२) उपिफा(१) विोजिि कर लनधािरण गनुिपने िेजिएिा करिातािाई आधार र कारण ििुाई आफ्नो स्पष्टीकरण 
पेश गनि तीस दिनको सूचना दिन ुपनेछ | 

(३) उपिफा (२) विोजिि सूचना प्राप्त भएकोिा करिातािे सूचनािा तोवकएको म्र्ाि लभत्र आफ्नो स्पष्टीकरण 
पेश गनुि पनेछ | 

(४) कर अलधकृतिे उपिफा (३) विोजिि तोवकएको म्र्ािलभत्र करिातािे स्पष्टीकरण पेश गरेिा सो सिेतिाई 
आधार बनाई र स्पष्टीकरण पेश नगरेिा काननु विोजिि कर लनधािरण गनुि पनेछ | 

(५) स्वरं् कर लनधािरण गरी वववरण पेश गरेको लिलतिे चार वर्ि लभत्र कर अलधकृतिे पनु: कर लनधािरण वा 
संशोलधत कर लनधािरण गनुिपने सन्द्तोर्िनक आधार र कारण भएिा करिातािाई सफाईको िौका दिई त्र्स्तो कर लनधािरण 
गनि सक्ने छ | 

३९.  कर लनधािरणको सूचना: (१) र्स ऐन विोजिि कर अलधकृतबाट कर लनधािरण भएकोिा बझुाउन ुपने कर रकि, स्थान, सिर् 
सीिा र बैंक िाता नम्बर सिेत उल्िेि गरी करिातािाई कर लनधािरणको सूचना दिन ुपनेछ। 

(२) र्स ऐन विोजििको कर िाजििा गिाि लनधािरणको सूचना प्राप्त भएपलछ करिातािे सो सूचनािा उल्िेजित 
स्थान र सिर् सीिा लभत्र कर िाजििा गनुि पने छ | 

(३) उपिफा (१) विोजिि कर रकि बैंक िाजििा गररएकोिा करिातािे त्र्सको सम्बजन्द्धत भौचर कर कार्ाििर्िा 
बझुाउन ुपनेछ | 

(४) प्रस्ततु ऐन कार्ािन्द्वर्न गनिको िालग नगरपालिकािे िनु सकैु कििचारीिाइि कर अलधकृतको रुपिा तोक्नछे 
। लनििे प्रििु प्रशासकीर् अलधकृतको िातहतिा रही कार्ि गनेछ । 

४०.  कर संकिन सम्बन्द्धी व्र्वस्था: (१) र्स ऐन बिोजिि असिु उपर गनुि पने कर, ब्र्ाि र शलु्क वापतको रकि करिातािे 
र्स ऐनिा तोवकएको अवलधिा िाजििा नगरेिा प्रििु प्रशासकीर् अलधकृतको पूवि स्वीकृलत लिई िेहार्को एक वा एक भन्द्िा 
बढी तररका विोजिि कर असिु गनि सक्नेछ | 

(क) करिातािाई वफताि गनुि पने रकि भए त्र्सिा कट्टा गरेर | 

(ि) नेपाि सरकार, प्रिेश सरकार, स्थानीर् सरकार वा सरकारी स्वालित्वका संस्थाबाट करिाताको रकिबाट 
कट्टा गनि िगाएर। 

(ग) कुनै तेस्रो व्र्जििे करिातािाई लतनुि पने रकि करिाताको पूवि सहिलत लिई कट्टा गरेर | 

(घ) बैंक वा ववत्तीर् संस्थािा रहेको करिाताको रकिबाट कट्टा गनि िगाएर | 

(ङ) करिाताको कारोवार रोक्का गरेर | 

(च) करिाताको चि तथा अचि सम्पजत्त िालथ िावी वा कब्िा गरेर | 

(छ)करिाताको सम्पजत्त एकैपटक वा पटक पटक गरी तोवकर् बिोजिि लििाि ववक्री गरेर | 

(२) उपिफा (१) को िण्ड (६) बिोजिि लििािको कारवाही शरुु भएपलछ सो कारवाही सिाप्त हनु ुपूवि कर 
िाजििा गनि ल्र्ाएिा बझुाउन वाँकी कूि रकिको थप ५ प्रलतशत शलु्क सवहत असिु गररनेछ। 
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(३) लििािबाट प्राप्त रकि करिातािे लतनुि पने कर रकि भन्द्िा बढी भएिा बढी भए िलत रकि साठी दिन लभत्र 
सम्बजन्द्धत करिातािाई वफताि दिन ुपनेछ । 

(४) उपिफा (३) विोजिि रकि वफताि गिाि लनििे उपिब्ध गराएको बैंक िातािा िम्िा गररदिन ुपनेछ । 

४१.  िररवाना िाग्ने: र्स ऐन पािना नगरी करको िावर्त्व घटाएिा कर अलधकृतिे कर लबगोको िश प्रलतशत िररवाना गनि 
सक्नेछ | 

४२. ब्र्ाि िाग्ने: र्स ऐन बिोजिि िाजििा गनुि पने कर सिर्िा िाजििा नगरेिा लतनुि बझुाउन ुपने रकिको वावर्िक िश प्रलतशत 
ब्र्ाि िाग्नेछ | 

४३.  अलभिेि नरािेिा शलु्क िाग्ने: र्स ऐन बिोजिि अलभिेि राख्नपुने कतिब्र् भएका करिातािे अलभिेि नरािेिा रु.१०००/- 
शलु्क िाग्नेछ | 

४४.  सिर्िा वववरण िाजििा नगरेिा शलु्क िाग्न े: र्स ऐन बिोजिि वववरण िाजििा गनुिपने िावर्त्व भएका करिातािे सिर्िा 
वववरण िाजििा नगरेिा प्रलत वववरण रु.१०००।- शलु्क िाग्नेछ | 

४५.  झटु्टा वववरण दिएिा शलु्क िाग्ने: र्स ऐन बिोजिि िाजििा गनुि पने िावर्त्व भएका करिातािे झटु्टा वववरण िाजििा गरी 
करको िावर्त्व घटाएिा फरक परेको कर रकि असिु गरी सो को िश प्रलतशत शलु्क िाग्नेछ| 

४६. ब्र्ाि निाग्ने: र्स ऐन बिोजिि िाग्ने शलु्क ब्र्ाि र िररवानािा पून: ब्र्ाि िाग्ने छैन। 
४७. कागिातको ढाचँा: (१) र्ो ऐन र र्स ऐन अन्द्तगित बनेको लनिेजशकािा उल्िेि नभएको वा नतोवकएको कुनै वववरण, ढाँचा , 

तररका वा िानकारी सम्बन्द्धिा आवश्र्क व्र्वस्था गनि उपर्ुिि िेजिएिा स्थानीर् सरकारिे आिेश वा सूचना िारी गरी 
आवश्र्क व्र्वस्था गनि सक्न ेछ | 

(२) उपिफा (१) बिोजिि आिेश वा सूचना सविसाधारणको िानकारीको िालग स्थानीर् सरकारको कार्ाििर्को 
सूचना पाटी, वेबसाइट र स्थानीर् पत्र पलत्रकाको िध्र्िबाट उपिब्ध गराउन सवकन ेछ | 

४८. सूचना तािेिी रीत पगुकेो िालनने: (१) र्स ऐन बिोजिि दिन ुपने म्र्ाि, सूचना वा कागिात िेहार् बिोजिि बझुाएिा वा 
पठाएिा सम्बजन्द्धत व्र्जििाई बझुाएको वा दिइएको िालननेछ | 

(क) सम्बजन्द्धत व्र्जििाई नै बझुाएको  

(ि) लनिको पररवारको उिेर पगेुको सिस्र्िाई बझुाएको  

(ग) नवालिगको हकिा संरिक  वा िाथवर व्र्जििाई बझुाएको  

(घ) कार्ाििर् संस्था वा लनकार्को हकिा प्रवन्द्धक वा प्रशासकीर् प्रििुिाइि बझुाएको  

(ङ) करिाताको ठेगानािा हिुाकबाट रजिष्ट्री गरी पठाएको  

(२) कर एकाईको अलधकृतको नाि र पि िलु्ने गरी िस्तित गररएको, कम्प्र्टुर प्रववलधबाट ईनजस्क्रप्ट वा 
इनकोड गररएको, चाप िगाईएको वा सो कागिातिा िेिी र्स ऐन बिोजिि िारी गररएको, तािेिी गररएको वा दिईएको 
कागिातिाई रीतपवुिकको िालननेछ | 

४९. प्रचलित काननु बिोजिि हनुे: र्स ऐनिा उल्िेि गररएका लबर्र्हरुिा र्सै बिोजिि र उल्िेि नगररएका लबर्र्िा प्रचलित 
काननुिा व्र्वस्था भए बिोजिि हनुेछ । 

५०. कार्िववलध बनाउन सक्नेाः(१) ऐनको उदे्दश्र् कार्ािन्द्वर्न गनिको िालग नगरपालिकािे आवश्र्क कार्िववलध वा लनिेजशका बनाई 
िागू गनि सक्नेछ ।   

२) उपिफा (१) बिोजिि वनकेो कार्िववलध वा लनिेजशका सम्वजन्द्धत कार्िपालिकावाट स्वीकृत भई सावििलनक भए 
पलछ िागू हनुेछ ।   

अनसूुची -१ 
(ऐनको िफा २ को उपिफा (१) सँग सम्बजन्द्धत) 
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क. सम्पजत्त करको िर  

कर र्ोग्र् सम्पजत्तको िूल्र्  वावर्िक िर 

एक करोड सम्ि रकिको ०.१० प्रलतशत 

लतन करोड सम्ि रकिको ०.१२ प्रलतशत 

पाँच करोड सम्ि रकिको ०.१५ प्रलतशत 

पाँच करोड भन्द्िा िालथ रकिको ०.१८ प्रलतशत 

नोट: वविेश पढन िाने ववद्याथीको हकिा िाग्ने शलु्कको ७० प्रलतशत छुट हनेुछ ।  

ि. िग्गाको िलु्र्ांकन 

 

िखु्र् िेत्र स्थान न्द्र्नुति िूल्र् प्रलत कठा 
ब्र्ापाररक िेत्र पूवि पिीि राििागि जिल्िा बन कार्ाििर् िेजि चािी िोिा सम्ि २००००००. 

गौर चन्द्रपरु सडक िण्ड चोक िेजि बागिती नहर सम्ि १५०००००. 
गौर चन्द्रपरु सडक िण्ड बागिती नहर िेजि लसिाना सम्ि १२००००० 

राििागि िेजि २०० लि सम्िरपूवि पिीि राििागिको पोराई िण्ड  ८००००० 

आवालसर् िेत्र पदक्क वपचिे छोएको राििागि ५००लि. सम्ि ६००००० 

ग्रबेि सडकिे छोएको राििागि ५००लि. सम्ि ५००००० 

पदक्क सडकिे छोएको बाकी स्थान ४००००० 

ग्राबेि सडकिे छोएको बाकी स्थान ३००००० 

कृवर् िेत्र अनसुजुच २ बिोजिि 
 

 

बन बगर, पािो िेत्र अनसुजुच २ बिोजिि 
 

 

 

राििागि भन्नािे गौर चन्द्रपरु सडक र पूवि पजिि राििागििाई िनाउिछ ।  

 

 

ग. संरचनाको न्द्र्नुति िलु्र्ाकंन हि 

                          संरचना प्रलत वगि वफट रु  एक िषु्ठ  

If]q आर लस लस फे्रि 
स्टकचर   

लसिेण्ट िोडाईिा 
ईट्टा वा ढुङ्गाको 

गारो िस्ता टार्ि 
को छाना िाटोको 

िाटोको िोडाईिा 
इट्टा वा ढुङ्गाको 

सेड वा कच्ची घर  
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गारो आर लस लस 
छाना  

िोडाईिा इट्टा वा 
ढुङ्गाको गारो आर 
लस लस वा लसिेण्ट 
िोडाईिा इट्टा वा 

ढुङ्गाको 

गारो िस्ता 
टार्िको छाना  

ब्र्ापारर
क औ

ध्र्ोलगक 
तथा 

संस्थागत
  

बसोवास ब्र्ापाररक
 औध्र्ोलग
क तथा 
संस्थागत 

बसोवास ब्र्ापाररक
 औध्र्ोलग
क तथा 

संस्थागत  

बसोवास ब्र्ापाररक
 औध्र्ोलग
क तथा 

संस्थागत  

बसोवास ब्र्ापाररक औ
ध्र्ोलगक तथा 

संस्थागत  

बसोवास 

क व्र्ापाररक 

िेत्र 

८०० ७५० ७२५ ६७५ ५३० ४८० ३९० ३६० रु१००००० रु ५०००० 

ि आवालसर् 
िेत्र 

७०० ६५० ६२५ ५७५ ४४० ४०० ३३० ३०० रु५०००० रु३०००० 

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

घ वन तथा 
वगर िेत्र 

लभर पािा 

४०० ३५० ३२५ २७५ १८० १४० १५० १२० रु३०००० रु१५००० 

ढंुगा वा इँटाको पिािि प्रलत रलनङवफट रु २०० 

घ. संरचनाको ह्रास कट्टी िर (प्रलतसतिा) 
;+/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{ ^^ () () () () 
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##– #^aif{ &@ () () () () 
#^– #(aif{ *) () () () () 

 
अनसुजुच २ 

(ऐनको िफा ३ सँग सम्बजन्द्धत) 
भलुिकर िािपोत 

क) िािपोतर भलुिकर   
िग्गा वलगकि रणा िर रकि रू. 
नगरपालिका लभत्रका िग्गाहरु कािोपते्र ,स्ल्र्ाव ढिानिे छोएको प्रलत कठ्ठा १०० 
नगरपालिका लभत्रका िग्गाहरु ग्राभेि सडकिे छोएका  प्रलत कठ्ठा   ३० 

नगरपालिका लभत्रका िेती र्ोग्र् िलिन प्रलत कड्ढा  १५ 

घर घडेरीको रुपिा रहेको िग्गा  न्द्रू्न्द्ति १0० 

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

घर िग्गा बहाि करको िर 
चन्द्रनगर नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जििे घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, सेड (छप्पर,) कारिाना, िग्गा वा पोिरी पूरै वा 
आंजशक तबरिे बहाििा दिएकोिा बहाि रकििा १० प्रलतशत का िरिे बहाि कर लिइनछे ।(सम्झौता कजम्तिा ६ िवहनाको हनुेछ) 
बहािकर प्रत्रे्क िवहनाको अन्द्त्र्िा बझुाउन ुपनेछ । ३ िवहनाभन्द्िा बढी भएिा १० प्रलतशत िररवाना तथा १ बर्िभन्द्िा िालथ भएिा 
२० प्रलतशत िररवाना िाग्नेछ ।    
बहाि कर प्रर्ोिनको िालग बहाि रकि लनम्न बिोजिि लनधािरण गररनेछ : 
१)  चन्द्रनगर नगरपालिकािे लनधािरण गरेको न्द्रू्नति अंकिा नघटाइि सम्झौता गरी घर बहाििा िगाएकोिा वा स्व:घोर्णा पत्रिा 

ििुाएिा सोही बिोजिि िालसक घर भाडा कार्ि गररनेछ । 
२)  घर वहाि कर प्रर्ोिनको िालग चन्द्रनगर नगरपालिकािे ग्रालिण िते्रको िालग कजम्तिा रु ५००।- प्रलत िवहना र शहरी 

िेत्रको आवाशीर् घरको िालग रु १०००।- तथा ब्र्बसावर्क प्रर्ोिनको िालग रु २५००।- प्रलत िवहना प्रलत कोठा 
न्द्रू्नति बहाि िलु्र् कार्ि गररएकोछ। 

३)  ग्रालिण िेत्र भन्नािे वडा नं १,२,३,७,८,९ र १० सम्ि र वडा नं ४,५र६ शहरी िेत्रको आवाशीर् िाइि िनाउँिछ। 
नगरस्तरको बाटोिे छोएको वा राििागििे छोएको िेत्रिाइि ब्र्बसावर्क प्रर्ोिन कार्ि गररनेछ । 

४)  सघ सस्था तथा सरकारी कार्ाििर्िे उपरोि बिेजिि बहाि । भाडािा लिएको अवस्थािा घर धनीिाइि भाडा ।बहाि रकि 
भतु्तानी गिाि १० प्रलतशत कट्टी गरी भतु्तानी दिन ुपने छ । उत्त कट्टा रकि नगरपालिकाका िातािा लनर्लित िाजििा गनुि 
पनेछ ।      अनसूुची -४ 

(ऐनको िफा ५ को उपिफा (३) सँग सम्बजन्द्धत) 
ब्र्वसार् इिाित (िताि̧  नलबकरण) िस्तरुको िर 

सम्पूणि उधोग/ ब्र्बसार्को बावर्िक नवीकरण गिाि ब्र्बसार् ितािको रकिको पच्चास प्रलतशत नवीकरण िस्तरु िाग्न ेछ । 
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अनसूुची -५ 
(ऐनको िफा ५ को उपिफा (५) सँग सम्बजन्द्धत) 

व्र्वसार् करका िर 
क्र .
स .  

व्र्वासार्को वकलसि शे्रणी 
"ि"(रु.) १ क्रसर उद्योग ३००००।- 

२ फलनिचर उद्योग 1500।- 
३ ईटा 7000।- 
४ वाष्पशजिबाट संचालित लिििाई 700।- 
५ स्टेशनरी तथा कवप उद्योग गनेिाई ७००।- 
६ आइसवक्रि पाउरोटी उद्योग ७००।- 
७ गिृ उद्योग १३००। - 
८ गिैचा उद्योग 1500।- 
९ काठ जचरान लिि 4०००। - 
१० पःापड, जचप्स उद्योग गनेिाई ७००।- 
११ प्िावष्टकका सािान उत्पािन उद्योग १५००। - 
१२ छािाका सािान उत्पािन गने उद्योग १५००। - 
१३ और्लध केलिकि उद्योग २५००। - 
१४ अटोिेवटक स्वचालित लिि १५००। - 
१५ हािर,सेिर,कुटानी,वपसानी,पेिानी गने लिि राईस लिि सिेत � ७००।- 
१६ वेतवास फलनिचर ७००।- 
१७ जचउरा लिि 15००। - 
१८ िःेि,िाििोठ,भजूिर्ा उधोग ७००।- 
१९ सईुटर उद्योग १०००। - 
२० ररक्सा बडी उद्योग १०००। - 
२१ कराई भाडा उद्योग तािा, वपत्ति, कुकर, बाजल्ट, स्टोभ सिेत � 15००। - 
२२ नडुल्स चाउचाउ उद्योग शे्रणी )क चाउचाउ , ७००।- 
२३ िसिा उद्योग 700।- 
२४ िैनी लडप तथा सूलतििन्द्र् पिाथि उद्योग 1500।- 
२५ लबट र बोडि उत्पािन उद्योग १०००। - 
२६ भेलनर्र उद्योग 3000।- 
२७ कोइिा लडप ु 2000।- 
२८ धागो, टाकँ उद्योग 1000।- 
२९ छापािाना अफसेट प्रसे  2500।- 
३० जचर्ा नसिरीबोट ववरुवा सब्िी िेती  300।- 
३१ िोववि ररफाईन उद्योग 1500।- 
३२ अगरबत्ती उद्योग 300।- 
३३ िाििोठ उद्योग 300।- 
३४ कपास उद्योग 2000।- 
३५ कुवकि पाउरोटी उद्योग 700।- 
३६ इिेजक्ट्रक स्वीच बनाउन ेउद्योग 2000।- 
३७ बकु वाइजन्द्ठङ्ग ५००।- 
३८ डेरी उद्योग 1500।- 
३९ प्िाइउड उद्योग 7000।- 
४० गािेनट उद्योग 7000।- 
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क्र .
स .  

व्र्वासार्को वकलसि शे्रणी 
"ि"(रु.) ४१ लिनरि वाटर उद्योग 2500।- 

४२ सोडा, स्कस, सवित उद्योग 1500। - 
४३ 

 

अचार उद्योग 700।- 
४४ सेनेटरी उद्योग 3000।- 
४५ लसिेन्द्टका सािान ब्िक, रेलिङ्ग, इनार, ररङ्ग सिेत 1500। - 
४६ िटुको झोिा उद्योग 1500।- 
४७ कोल्ड स्टोि 4000।- 
४८ लसिेन्द्ट उद्योग 8000।- 
४९ रोजिन एण्ड टरपेन्द्टाइन उद्योग 8000।- 
५० आइरन फिाि उद्योग 6000।- 
५१ क्था उद्योग 8000।- 
५२ ग्र्ाँस उद्योग 8000।- 
५३ टार्ि उद्योग 1500।- 
५४ िालथ नपरेका अन्द्र् उद्योगहरु १५००। - 
 कृवर् िन्द्र्, पशपुािन तथा हस्तकिा व्र्वसार्  
१ कृवर् भण्डार र गोिा गदद्द १५००। - 
२ िधु डेरी १०००। - 
३ बःंगरु पािन, पोल्ट्री र कृवर् फािि पशपुािन सिेत २०००। - 
४ हस्तकिा व्र्वसार् १५००। - 
 सप्िार्सि तथा सेवा ििुक संस्था  
१ सम्पूणि सप्िार्सि १0०००।- 
२ िनरि/कम्प्रू्टर सप्िार्सि ५०००। - 
३ हःाडिवेर्र पसि ५०००। - 
४ कन्द्सल्टेन्द्सी सेवा ५०००। - 
 सञ्चार तथा सूचना प्रिार्क  
१ स्थानीर् टेलिलभिन सेवा 8000।- 
२ एफ. एि. 20००। - 
३ केवि नेटवकि  ३०००। - 
४ ईन्द्टरनेट सेवा प्रिार्क संस्था 3000।- 
५ फोटोकपी र संचार सेवा ७००।- 
६ ढुवानी सेवा १५००। - 
७ होि डेलिभरी कुररर्र सलभिसिाई ५००।- 
८ संचार सेवा केन्द्र  
 होटि व्र्वसार्  
१ होटि एण्ड िि ५ तारे 50000।- 
२ होटि एण्ड िि ४ तारे 40000।- 
३ होटि एण्ड िि ३ तारे 30000।- 
४ होटि एण्ड िि २ तारे 20000।- 
५ होटि एण्ड िि १ तारे पाटी प्र्ािेस सिेत 10000।- 
६ भोिनािर् 15००। - 
७ रेषु्टरेण्ट एण्ड वार 20००। - 
८ िोहोरी साँझ भएको होटि 10000।- 
९ होटि तथा लिष्ठान्न भण्डार 1500।- 
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क्र .
स .  

व्र्वासार्को वकलसि शे्रणी 
"ि"(रु.) १० क्र्ाटररङ्ग पसि 1500।- 

११ लिष्ठान्न पसि 1000।- 
१२ जचर्ा र कफी सािान्द्र् लिठाई पसि 500।- 
१३ कोल्ड सेन्द्टर हल्िका पेर् 500।- 
१४ िदिरा लडस्टीिरी पसि 5000।- 
 सवारी ववके्रता, पम्प तथा स्थार्ी सम्पती  
 टे्रक्टर सो रुि 10000।- 
१ कःार तथा िाईट गाडी सो रुि 10000।- 
२ िोटरसाईकि सो रुि 5000।- 
३ अलधकृत लबके्रता 50००। - 
४ पेट्रोि पम्ि 10000।- 
५ िग्गा प्िालनङ 10000।- 
६ हेभी गाडी सो रुि 1५000।- 
७ कम्प्र्टुर ववके्रता 50००। - 
८ ग्र्ास लडिर 5000।- 
९ टाँर्र सोरुि 30००। - 
 शैजिक संस्था  
१ पूवि प्राथलिक र जशश ुस्र्ाहार केन्द्र िन्द्टेश्वरी ३०00।- 
२ लनजि स्तरका प्राथलिक स्तर ३५00।- 
३ लनजि स्तरका लनिावव स्तर ४०00।- 
४ लनजि स्तरका िावव ववद्यािर् ४५00।- 
५ नीजि स्तरको क्र्ाम्पस +२ सिेत 7000।- 
६ कम्प्रू्टर प्रजशिण 2000।- 
७ ड्राईलभङ प्रजशिण केन्द्र 2000।- 
८ ट्युसन ल्र्ाङवेि सेन्द्टर 1500।- 
९ अन्द्र् प्रजशिण केन्द्र 30००। - 
१० छात्राबास 1500।- 
११ पोिी टेक्नीकि इजन्द्स्टच्रू्ट प्रजशिण सिेत 4000।- 
१२ नलसिङ्ग, लस.एि. ए, एच ए, प्रजशिण सेवा 4000।- 
१३ एिकेुशन कन्द्सल्टेन्द्सी सेवा 2000।- 
१४ तालिि तथा अनसुन्द्धान केन्द्र 2000।- 
१५ कम्प्र्टुर, भार्ा जशिा, कोजचङ्ग सेन्द्टर 2000।- 
 ववशेर्ज्ञ परािशि तथा व्र्वसार्ी सेवा कर  
१ जचवकत्सक डाक्टर 5000।- 
२ पश ुजचवकत्सक डाक्टर 3000।- 
३ िन्द्त जचवकत्सक डाक्टर 2000।- 
४ परािशि तथा इजञ्जलनर्र 2500।- 
५ ओभरलसर्र 1500।- 
६ काननु व्र्वसार्ी 3000।- 
७ अलधविा र अलभकताि 3000।- 
८ कम्पाउण्डर 1000।- 
९ वीिा एिने्द्ट र शेर्र ििाि 1500।- 
१० कववराि 1000।- 
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क्र .
स .  

व्र्वासार्को वकलसि शे्रणी 
"ि"(रु.) ११ अनसुन्द्धानकताि र परािशििाता 3000।- 

१२ सभेर्र 2000।- 
१३ लनिािण व्र्वसार्ी ११०००।- 
१४ वविेशी लनिािण व्र्वसार्ी भएिा 30000।- 
१५ घर लनिािण ठेकेिारी व्र्वसार् ४000।- 
१६ िेिापरीिक २०००। - 
१७ कम्प्र्टुर एनालिष्ट, प्रोग्रािर 2000।- 
१८ अनवुािक 1500।- 
 ििित तथा ििित सािाग्री ववके्रता  
१ लिि िेजशनरी पसि 2000।- 
२ िोटर पाटिस पसि 2000।- 
३ िीपकार ििित गने पसि 20००। - 
४ साईकि पसि ७५०।- 
५ िोटर तथा िोटर साईकि ििित १०००। - 
६ वट.लभ. वफ्रि ििित गने पसि 1५0०। - 
७ घलड रेलडर्ो ,िोवाईि ििित गने पसि 10००। - 
८ टार्र ििित गने, ररसोलिङ्ग १0००। - 
९ हावा भने पसि 500।- 
१० ट्रक, बस ििित 30००। - 
 अस्पताि तथा जक्िलनक  
१ लनजि अस्पताि,नलसिङ्ग होि सिेत 10000।- 
२ डाइग्नोलसस सेन्द्टर 5000।- 
३ और्धी पसि जक्िलनक सवहत 5000।- 
४ और्धी पसि 3000।- 
५ एग्रो भेटनरी और्धी पसि २५००। - 
६ जचवकत्सा, एक्स–रे सेवा २५००। - 
७ ल्र्ाब तथा दिशा, वपसाब ,िकार परीिण गनेिाई २५००। - 
८ सजििकि सािान लबक्री पसि २५००। - 
9 एक्र्पुन्द्चर थेरापी २५००। - 
१0 आर्वेुदिक तथा होलिर्ोपेलथक पसि ३०००। - 
 फोटो स्टुलडर्ो तथा फ्िाक्स वप्रन्द्ट  
१ किर ल्र्ाब २५००। - 
२  फोटो स्टुलडर्ो  1500।- 
३ फ्िेक्स वप्रन्द्ट गने व्र्वसार् 3000।- 

०००।- 
 ववजत्तर् संस्था  
१ क वगि बैक प्रलत कार्ाििर् 1३000।- 
२ ि वगि बैक प्रलत कार्ाििर् ९000।- 
३ ग वगि बैक प्रलत कार्ाििर् ५000।- 
४ घ िघ ुववत्त कम्पनी ३000।- 
५ सहकारी अलडट वापत १000।- 
६ िनी टान्र्सफर 1500।- 
७ लबिा व्र्वशार् 5000।- 
८ िालथ उजल्िजित बाहेक अन्द्र् ववजत्तर् संस्था 3000।- 
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क्र .
स .  

व्र्वासार्को वकलसि शे्रणी 
"ि"(रु.)  वैिेजशक रोिगार तथा सरुिा सेवा  

१ िेन पावर र ओभरलसि सलभिस र वःैिेजशक रोिगार सेवा 7०००। - 
२ सेक्रू्ररटी सेवा २५००। - 
 स्टोर. वकराना, पाििर, सैिनु, चश्िा तथा क्र्ाफे आदि  
१ साईवर क्र्ाफे 1000।- 
२ स्नकुर तथा पिु हाउस 1000।- 
३ ब्र्टुी पाििर ५००।- 
४ सैिनु 1000।- 
५ टेिसि व्र्वसार् 1000।- 
६ चश्िा घर 500।- 
७ बवुटक ल्र्ाब्रोटरी 500।- 
८ ड्राईजक्िनसि 500।- 
९ लडपारटिेन्द्ट स्टोर 50००। - 
 अन्द्र् पसि व्र्वसार्  
१ गल्िा वकराना पसि १०००। - 
२ कपडा पसि 10००। - 
३ सनुचािी पसि 3000।- 
४ सनुचािीको गहना बनाउने पसि 30००। - 
५ कस्िेवटक र िलनहारी पसि 5००।- 
६ चरुी व्र्वशार् ५००।- 
७ ईिेक्ट्रोलनक पसि १५००। - 
८ लबििुी पसि १५००। - 
९ िोवाईि पसि १५००। - 
१० रेलडिेट पसि १५००। - 
११ ितु्ता चप्पि पसि १५००। - 
१२ ितु्ता सो रुि 3000।- 
१२ धििकाटा 5000।-  
१३ पसु्तक स्टेशनरी पसि 15००। - 
१४ भाडा पसि थोक र िरुा १०००। - 
१५ कुचा, जचत्रा, नाङ्िा पसि ७००।- 
१६ कवाडी पसि ४०००। - 
१७ घमु्तीिा गने पसि ५००।- 
१८ पान पसि  ५००।- 
१९ फोटो फ्रःेलिङ पसि ५००।- 
२० सूलति र िैनी तम्बाकु पसि ५००।- 
२१ लसिेन्द्टको लबलभन्न सिाग्री बनाउन े १०००। - 
२२ गोरु गाडा बनाउने ििित केन्द्र ५००।- 
२३ ितु्ता र डन्द्िपको सािान लबक्री पसि 500।- 
२४ जचर्ारङ्ग ववक्री पसि १०००। - 
२५ िातो लसिौटा पसि ५००।- 
२६ लसकिी डकिी ५००।- 
२७ फिािे िािसािान बनाउन े ५००।- 
२८ साउण्ड लसस्टि िगाउन े १५००। - 
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क्र .
स .  

व्र्वासार्को वकलसि शे्रणी 
"ि"(रु.) २९ क्र्ासेट लसडी लबक्री गने पसि ५००।- 

३० बैण्डबािा सिहु  १०००। - 
३१ िास ुपसि फे्रस हाउस १०००। - 
३२ अण्डा , िाछा र लसरा ववक्री पसि ५००।- 
३३ छािा संकिन र ववक्री गने ५००।- 
३४ तरकारी व्र्वसार् ५००।- 
३५ फिफूि व्र्वसार् ५००।- 
३६ लससा व्र्वसार् १५००। - 
३७ टेन्द्ट हाउस १५००। - 
३८ फलनिसीङ व्र्वसार् १५००। - 
३९ लभलडर्ो िेिाउनेिाई १०००। - 
 िेिा िगाउनेिाई  
१ प्िावष्टक सािाग्रीको व्र्वसार् २०००। - 
२ शारीररक व्र्ार्िशािा १५००। - 
३ शािा कार्ाििर् िोल्न  1000।- 
 लसलभि ल्र्ाब िताि िस्तरु ५०००।- 
 सजुचकृत वापत िस्तरु २५००।- 
४ िालथ उजल्िजित बाहेकका कुनै पलन व्र्वसार् र उद्योगिाई तत्काि लनणिर् गरी  

 नगर   

५०० िेजि 

 
 नगर सभािा अनिुोिन गराउने गरी कर िगाउन सवकन ेछ ।  ५००० सम्ि 

१. र्स नगरपालिका िेत्र लभत्रका कुन ैव्र्वशार्ीहरुिे साववकको व्र्वशार्का अलतररि थप कुन ैसािाग्रीको लडिर लिएको भए प्रलत 
लडिर न्द्रू्नति रु. ५००l- र थप गरी लनिको व्र्वसार् कर अशिु गररनेछ ।  
२. व्र्वसार् कर बझुाउिा प्रत्रे्क चाि ुआ.ब. को पौर् िसान्द्तसम्ि तोवकएको िस्तरु बझुाए िाग्न ेकरिा १०% छुट गररने र सोवह 
आ.व.को साउन िसान्द्तसम्ििा बझुाए सो छुट नदिन ेसाथै १ एक आ.ब. को वक्र्ौता रहेिा पवहिो वर्ि १०%, िोस्रो वर्ि १५%, तेस्रो 
वर्ि २०% र सो भन्द्िा िालथ भए सम्पणुि कर रकििा २५% का िरिे िररवाना तोवकन ेछ। 

Field and laborator test rate fiscal year 2079/080     

S.No. Name of Test 
Manpower 

Charges(25%) 
Municipality 

Revenue(75%) 
Rate Per 

Test 
Remarks 

I SOIL & AGGRGATE 

1 Aggregate Crushing Value Test 105 315 420   

2 Aggregate Impact Value Test 80 240 320   

3 C.B.R (soaked) 485 1455 1940   

4 Flakiness Index 115 345 460   

5 Elongation Index 115 345 460   

6 Los Angeles Abrasion Test 150 450 600   

7 organic Impurities of Fine Aggregate 116 348 464   

8 Proctor Compation (modified) 440 1320 1760   

9 Specific Gravity of Coarse Aggregate 140 420 560   

10 Specific Gravity of Fine Aggrtegate 100 300 400   

11 Sieve Analysis 215 645 860   

12 Sodium Sulphate Soundness (5 cycle) 630 1890 2520   



19 
 

13 Sand Equlvalent 245 735 980   

14 C.B.R (unsoaked) 425 1275 1700   

15 
Deflection test by Benkelmen's Beam 
Test 

180 540 
720   

16 Field Density Test 165 495 660   

17 Liquid And Plastic limit 135 405 540   

18 Measurement of Pavement Thickness 125 375 500   

19 Rapid Determination of CBR by DCP 75 225 300   

20 
Sampling From Surface, Base ,Subbase 
and Sub grade 

130 390 
520   

II CEMENT & CONCRETE 

1 Compressive Strength of Concrete Cube 40 120 160   

2 
Making Mortar Cubes (50 
mm×50mm×50mm) 

90 270 
360   

3 
Making Mortar Cubes (70.7 
mm×70.7mm×70.7mm) 

90 270 
360   

4 Making Concrete Cubes (15×15×15 cm) 75 225 300   

5 Normal Consistency of Cement 110 330 440   

6 Slump Test of Concrete mix 40 120 160   

7 Setting Time of Cement 175 525 700   

III BITUMEN 

1 Ductility Test 140 420 560   

2 Flash & fire Point 80 240 320   

3 Loss on Heating of Bitumen/Asphalt 125 375 500   

4 Penetration Test 115 345 460   

5 Penetration of Residue 110 330 440   

6 Specific Gravity Test 150 450 600   

7 Solubility Test 170 510 680   

8 Softening Test 135 405 540   

9 Resistaned to Plastic Flow of Bitumen 340 1020 1360   

10 Sripping Test 165 495 660   

11 Water Content 120 360 480   

12 
Determination of Bitumen 
content(Extraction Test) (1 kg small 
bowl) 

775 2325 3100 
  

13 Determination of Bitumen 
content(Extraction Test) (2 kg bog bowl) 

1025 3075 4100 
  

14 Viscosity test 375 1125 1500   

15 Engler Viscosity of Enulsion 260 780 1040   

16 Residue on Sieving of Emulsion 190 570 760   

17 Binder Content of Emulsion 135 405 540   

18 Marshall Design Test 1675 5025 6700   

      

 Note:  Bill of manpower charges will be provided from laboratory section itself.  
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अनसूुची  -६  

िलडबटुी कवाडी िीविन्द्त ुकरको िर 

क) धातकुा टुक्राहरु र पत्र ुभइि काि निाग्न ेभएका धातकुा सािानहरुिा लनम्न बिोजििको िर लसफाररस गने। 
l;=g+ laj/0f b/ l;=g+ laj/0f b/ 

! bfp/f k|lt r§f  *)). #) ld7f k|lt 6«s #)). 

@ bfp/f k|lt xfkm r§f $)). #! ld7f k|lt 6«ofS6/ @)). 

# bfp/f k|lt 6\ofS6/ $)). #@ ld7f k|lt 6fo/ uf8f !)). 

$ 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;kftL , ;'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 िर 

ररक्सा, ठेिा आदि 

लस  .न .  लबबरण भाडाको 
ररक्सा  

लनजि ररक्सा  चर चके्क 
ठेिा 

िईु चके्क 
ठेिा 

ई ररक्सा चािक 
प्रिाण–पत्र 

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

ठुिा सवारी आदि 

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

टेम्पो िोटर 
साइकि 

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

रु.२००/- रु.२००। 
 
 

अनसूुची  -८  
 ववज्ञापन करको िर 

 नगरपालिकाको शहरी िेत्र लभत्रको सावििलनक स्थििा कुन ैसाकेंलतक बोडि वा ववज्ञापनको होलडङ बोडि, ब्र्ानर वापत िेहार् 
अनसुार कर िाग्न ेछ 

क्र  .सं  लबवरण िर(रु) अवलध 
१ साइन बोडि डी.पी एस बोडि होलडिंग बोडि , वािबोडि  प्रलत बगि फीट  १००।- बावर्िक 
२ थ्री डी बोडि िाइट होलडिंग बोडि , प्रलत बगि फीट  110।- बावर्िक 
३ फ्िेक्स ब्र्ानर प्रलत बगि फीट ५०। - बावर्िक 
४ लभते्त िेिन प्रलत बगि फीट १५। - बावर्िक 
५ पोि ब्र्ानर प्रलत िीटर  ५००।– बावर्िक 
६ वाि पेन्द्ट प्रलत बगि फीट  १५। - बावर्िक 
७ पोि बोडि प्रलत पोि  १२००।- बावर्िक 
८ सतुी र िदिरा िन्द्र् पिाथिको हकिा २५ प्रलतसत थप    

 
अनसूुची  -९  

 िनोरञ्जन करको िर 
र्स नगरपालिका िेत्र लभत्र रहेका चिजचत्र हिहरुिा पवुि संम्झौता अनसुार िनुसकैु चिजचत्र चिाए पलन िालसक रु १०००।- का 
िरिे िनोरञ्जन कर लिईनेछ । 
नगरपालिका िेत्र लभत्र िाि,ु सकसि, चटक संचािन गिाि िैलनक ५००।- का िरिे िनोरञ्जन कर लिईने छ । 
र्स नगर िेत्र लभत्र संचािन हनुे स्थालनर् रेलडर्ो तथा एफ.एि. िनोरंिन कर वापत एकिषु्ट रु १०००।- 
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अनसूुची  -१०  

वहाि लबटौरी शलु्कको िर 

क. िैलनक तथा साप्तावहक हाट बिारिा िाग्न ेकर तथा सेवा शलु्क 
क्र  .स  वववरण चन्द्रलनगाहपरु 

(रु.) 
डिुररर्ा 
(रु.) 

चेतनगर  
(रु.) 

 

बाग्ितःी 
(रु.) 

सन्द्तपरु 
(रु.) 

बािचनपरु 
(रु.) 

िडुीवेिा 
गैडाटार(रु.) 

१ धान,नाङ्गिो,तोरी पाटा 
पल्िा 

५० ३० ३० २० ३० २० २० 
२ िाछा प्रलत पसि ५० ४० ३० ३० ३० ३० ३० 
३ वकराना प्रलत पसि  ५० ४० ३५ ३५ ३५ ३५ ३५ 

४ ितु्ता,चप्पि,प्रचनु प्रलतपसि ५० ४० ३० ३० ३० २० २० 
५ आि,ुप्र्ाि प्रलत पसि ५० ५० ३५ ३५ ३० २५ २५ 
६ फिफुि बेच्ने प्रलत पसि ५० ४० २० २५ ३० २० २० 
७ िौसिी फिफुि प्रलत के्रट ५० ३० ३० ३० २० २० २० 
८ हररर्ो तरकारी िगार्त 

तरकारी बेच्न ेप्रलत पसि 
५० ५० ३५ ३५ ३५ २५ २५ 

९ हररर्ो साग सजब्ि प्रलत 
टोकरी 

३० २० २० २० १० ५ ५ 
१० िोची,हिाि  प्रलत पसि ४० २० १० २० १० १० १० 
११ हाँस,कुिरुा,परेवा (िोडी) १० १० १० १० १० १० १० 
१२ िलडबवुट प्रलत पसि ५० ५० ३० २५ ३० १५ १५ 
१३ डािा, नाङ्गिा, कुचो सिेत 

रािी व्र्ापार गने प्रलत 
पसि 

३० ३० ३० १५ ३० १५ १५ 
१४ लिठाई प्रलत पसि ५० ३० २० २० ३० २० २० 
१५ इिेक्ट्रीक सािान ४० २५ २५ २० २५ २० २० 
१६ घोङ्गी प्रलत पसि ३० ३० १५ १५ ३० १५ १५ 
१७ जचर्ा प्रलत पसि २० २० २० १० २० १५ १५ 
१८ नाक कान छेडने पसि ४० ३० २० १० १० १० १० 
१९ चना चटपटे,पानी परुी, 

सवित,अनारस  आिी प्रलत 
पसि 

४० २० १५ २० ३० १५ ४० 

२० चरुा प्रलत पसि ४० ३० २० २५ ३० २० २० 
२१ परच्र्नु प्रलत पसि ५० ३० १५ २५ ३० २० २० 
२२ ववउ वविन प्रलत पसि ५० २० १५ १५ २० १५ १५ 
२३ सलुति चनुा प्रलत पसि ३० २५ १५ २० १० १५ १५ 
२४ पान प्रलत पसि ३० २५ १५ १० १० ३५ ३५ 
२५ लिठा बेच्न ेप्रलत पसि ५० ३० १५ २० २० १५ १५ 
२६ कटवपस प्रलत पसि ५० ४० २५ ३० ५० ३० ३० 
२७ रेडीिेड कपडा प्रलत पसि ५० ४० २५ ३० ३५ ३० ३० 
२८ थान कपडा प्रलत पसि ६० ४० ४० ४० ३० ३० ३० 
२९ हाते िोलसन प्रलत गोटा २० १० १० १० १० १० १० 
३० पर्र वािा िेलसन प्रलत 

गोटा 
३० २० १० १५ २० १० १० 
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३१ िरुही च्र्रुा प्रलत पसि ४० २५ २५ २० २५ १५ १५ 
३२ िरुही, पकौडा, कचडी प्रलत 

पसि 
३० ३० १५ २० ३० १५ १५ 

३३ पाउरोटी लबस्कुट प्रलत 
पसि 

३० २० १५ २० २० १५ १५ 
३४ िास ुफ्राइ )सेकुवा , 

भटुुवा  (प्रलत पसि  
५० ५० ५० २० २० ५० ५० 

३५ िाटोको भाँडा बेच्ने प्रलत 
पसि 

४० ३० ३० २० ३० १५ १५ 
३६ प्रलत होटि ५० ५० २० २० ५० ५० ५० 
३७ भाँडा वतिन प्रलत पसि ५० ४० २५ ३० ३० २० २० 
३८ पश ुव्र्पार तफि  ४० २५ २० २५ २५ २० २० 
३९ डुिवुा घजुम्तिा घपुचकु 

रािी बेच्न े
३० २० १५ २० २० २० २० 

४० फिािको सािानको पसि ३० २० २० २० २० २० २० 
४१ फोटो तथा कापीबेच्न ेप्रलत 

पसि 
३० ३० २५ २० ३० ३० ३० 

४२ लसरा प्रलत पसि ५० ५० ३० ३० ३० ३० ५० 
४३ िलस बाख्राको छािा बेच्न े

प्रलत पसि 
५० ५० ३० २५ ३० ३० ५० 

४४ 
 

बिाि, भटिासबेच्ने प्रलत 
पसि 

५० २० १५ १० ३० २० २० 
४५ जचनीकटौरा तथा अन्द्र् प्रलत 

पसि 
२० २० १५ १० १५ २० २० 

४६ साइकि ििित प्रलत पसि ३० ३० २० २० ३० ३० ३० 
४७ ग्वािा तफि  प्रलत लि . २ २ २ २ २ २ २ 

४८ आईसवक्रि तथा वरफ 
बेच्ने प्रलत पसि 

३० ३० १५ १५ १५ ३० ३० 
४९ ढुङ्गग्री बेच्ने प्रलत पसि  ३० २० १५ १५ १५ १० १० 
५० औठी ंबेच्ने प्रलत पसि ३० २० १५ १५ २० २० २० 
५१ चािि, िकै िगार्तको 

िाद्यात्र प्रलत पसि 
५० ५० ५० ४० २० २० २० 

 

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

क्र.स वववरण  िर रु. क्र.स वववरण  िर रु. 

१ िईु ∕ तीन पांग्र ेवकि शप  १५० २१ ववद्यतु पसि  १५० 

२ साना सवारी वकि शप  ३०० २२ सनु चाँिी पसि  १५० 

३ ठुिा सवारी वकि शप  ५०० २३ पसु्तक पसि  १५० 

४ 
घमु्ती पसि (१५ लिटर र २५ 

लिटर बाहीरका ) 
१०० २४ पोलिजक्िलनक  ५०० 

५ कोल्ड स्टोर  १५० २५ १५ - २५ बेड हजस्पटि  
२००
० 
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६ टे्रडसि  १५० २६ २५ - ५० बेड हजस्पटि  
३००
० 

७ वकराना पसि  १५० २७ ठेिा (िैलनक ) १० 

८ अटो शोरुि  ३०० २८ फेन्द्सी स्टोर  १५० 

९ रेस्टुरेन्द्ट - िाना, नास्ता  ५०० २९ ितु्ता पसि  १५० 

१० िि तथा रेस्टुरेन्द्ट  
१००
० 

३० प्रसे छापािाना  ३०० 

११ जचर्ा, िािा होटि  २५० ३१ फोटो स्टुलडर्ो  १५० 

१२ िि  २५० ३२ वटकट काउन्द्टर  (िैलनक) १० 

१३ रेस्टुरेन्द्ट ववथ पाटी प्र्ािेश  
१००
० 

३३ फािेसी  २५० 

१४ पेट्रोि पम्प  १५० ३४ और्लध पसि  २५० 

१५ फे्रस हाउस  २०० ३५ भाडा पसि  १५० 

१६ ब्र्टुी पाििर र सैिनु  १५० ३६ 
तरकारी पसि- १५ र २५ लिटर 

बाहेकका पसि (िैलनक) 
१० 

१७ सहकारी  २०० ३७ ववद्यािर् - लनिी  ५०० 

१८ बैंक  ५०० ३८ लभलत्र घर  ३० 

१९ 
घर (पवुि पजिि राििागि र गौर 

चपरु सडक िण्ड ) 
३० ३९ कुटान वपसान लिि  २५० 

२० 
फिफुि पसि - १५ र २५ 
लिटर बाहेकका (िैलनक) 

१० ४० अन्द्र् िालथ उल्िेि नभएका पसि  २०० 

ख. पश ुबध काटिार  

लस  .न .  वववरण िर(रु .) 
१ रांगा,पाडा, सुंगरु, बगरुप्रलत गोटा ३००। - 
२ िसी बोका प्रलतगोटा १००। - 

3 कुिरुा, हास,प्रलत गोटार, परेवःा िोडी ५।- 
ग पश ुबध काटिार पौराई ब्रहिस्थान 

लस  .न .  वववरण िर(रु .) 
१  बोकाको प्रलत गोटा (जचरागी 100 + टाउकोको 900) 1000। - 

 
२ कुिरुा, हास प्रलतगोटा र परेवा िोडी  ५।- 

साथै पौराइ ब्रहम्सथानबाट उठेको ठेक्काको रकििध्रे् ४० प्रलतशत नगरपालिकािाई तथा वडाको लसफाररसिा ६० प्रलतशत सो 
िते्रको सरसफाई, िानेपानी, लबििुी तथा प्रशासलनक कार्िको िालग ब्रहम्सथान सलिलतिाई उपिब्ध गराउने ।   
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अनसूुची  -११  
(सँग सम्बजन्द्धत (१) को उपिफा ऐनको िफा ११) 

पावकि ङ्ग शलु्कको िर 

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

;fwgdf b]xfosf] kfls{Ë z'Ns tf]lsPsf] 5 . वविेशी सवारी साधनको हकिा िोब्बर शलु्क िाग्नेछ। 

सवारीको वकलसि दिवा पावकि ङ शलु्किर (िू.अ.कर वाहेक) रात्री लबश्राि शलु्क 

बस, ट्रक, लिनीवस, ट्याक्टर आदििा रु.५०।- रु.१००। - 

जिप, कार, िाईक्रोभेन, भेन, टेम्पो, पावर लडिर आदििा रु.२५।- रु.५०।- 

df]^/ ;fOsn 1३।- 2५।- 
 

 
अनसूुची  -१२  

सेवा शलु्कको िर रेट 
क. कोइिा व्र्वसावर्हरुबाट लिइने सरसफाइ तथा स्थालनर् ववकासका िालग शलु्क 
४ िेिी ६ चके्क ट्रक     रु १५०।- 
१० चके्क ट्रक      रु 20०।- 
१० चके्क ट्रक भन्द्िा िालथ      रु २५०।- 
 
ि अचि सम्पजत्त िलु्र्ाङ्गकन सेवा शलु्क  
 प्रलत हिार रु.१ का िरिे सम्पजत्त िलु्र्ाकन सेवा शलु्क लिईनेछ ।  
 ववद्याथीहरुिे सम्पती िलु्र्ाङ्कन गराई वविेशिा अध्र्र्न गनि िानकेो हकिा िलु्र्ाङ्कन गररएको रकिको ५० प्रलतशतका िरिे 
छुट दिई िलु्र्ाङ्कन सेवा शिुक् लिइने छ ।  
 
नक्सा पास िस्तरु 
लस  .न .  वववरण िर (रु .) 
१ आर लस.लस. प्रिे स्ट्रक्चर भईु तिा रु वफट 

आर. लस.लस. प्रिे स्ट्रक्चर पवहिो तल्िा िेजि िाथी रु वफट 
5।- 

2 अलभिेजिकरण प्रलत स्क. वफट (नगरपालिकािे लनणिर् गरेको सिर्िा िात्र) 8।- 
3 लसिेण्ट िोडाईिा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो–आर लस लस   २।- 
4 िाटोको िोडाईिा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो–आर लस लस. २।- 
5 लसिेण्ट िोडाईिा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो–िस्ताको छाना रु. 
6 िाटोको िोडाईिा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो–िस्ताको छाना रु. २।- 
7 लसिेण्ट िोडाईिा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो–टार्िको छाना रु. 
8 बाउण्ड्री कम्पाउण्ड वाि प्रलत रलनङ वफट रु. १।- 
9 कच्ची घर काठ सेन्द्टर बेरा सिेत रु .  १।- 
10 घर नक्सा फार्ि प्रलत फार्ि रु १००० 

११ घर सम्पन्न प्रिाण पत्र  १५०० 
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लस  .न .  वववरण िर (रु .) 
१२ नक्शा नािसारी  २००० 
१२ घर लनिािण गिाि सरसफाई शलु्क– नक्सा पासको लनवेिन पेश गरे पिात घर लनिािण सरसफाई शलु्क वापत 

रु .१०००।०० िेजि २०००।०० सम्ि धरौटीिा राजिनेछ । र्िी घर लनिािण सम्बन्द्धी सािाग्री घर 
सम्पन्न प्रिाण पत्र लिने अवस्थासम्ि सडकिा रहेिा सोही धरौटीबाट सोधभनाि हनुे गरी सरसफाई शलु्किा 
कार्ि गररनेछ । न्द्रू्नति ५०० रािस्व असिु गररनेछ र अन्द्र् धरौटी वफताि   गररनेछ ।  

५०० 

 लसफारीस िस्तरु 

लस  .न .  लबवरण िस्तरु (रु .) 
1 अगीकृत नागररकताको लसफाररस िस्तरु  २००।- 
2 िग्गा नािसारीको लसफाररश िस्तरु ५००।- 
3 धनीपूिाि र नागररकताको नािसंशोधनको लसफाररस िस्तरु 200।- 
4 अपूतािीको लसफाररस िस्तरु ५००।- 
5 नक्कि वा प्रलतलिवप िस्तरु प्रलत पाना १०। - 
6 लििापत्र िस्तूर  िबैु थरीबाट  ५००।- 
7 िण्ड िरीवाना लनर्िानसुार बढीिा ५०००। - 
8 वविेशका िालग गररने लसफाररश र पेन्द्सन पट्टाको िालग गररने लसफाररशिा ५००।- 
9 पजञ्जका िाग ुहून ुभन्द्िा अगालडको िन्द्िलिलत र वववाहको लसफाररशिा 1००।- 
10 संस्थागत अनरुोधिा व्र्जि लबशेर्िाई गररएको वकटानी लसफाररशिा  ५००।- 
11 हकभोग तथा िोतभोगको लसफाररश िस्तरु ५००।- 
12 नरवढी तथा छुट िग्गा िताि सम्वन्द्धी लसफाररशिा  ५००।- 
13 लबद्यतु, टेलिफोन र िानेपानी िडानका िालग गररने लसफाररशिा  १००।- 
14 संघसस्था ितािको लसफाररश िस्तरु ५००।- 
15 बैिेजशक रोिगारको िालग गररने लसफाररश िस्तरु १००।- 
16 नगरपालिकाको त्र्ाड्ढ रेकडिको प्रलत पाना १०। - 
17 नाता प्रिाजणत लसफारीस  १००।- 
18 लनिी स्तरका किेि स्वीकृलतको िालग लसफाररश िस्तरु 10०००। - 
19 लनिी उच्च िाध्र्लिक ववद्यािर् स्वीकृलतको िालग लसफाररश िस्तरुहश 8०००। - 
20 लनिी स्तरका िाध्र्लिक ववद्यािर् स्वीकृलतको िालग लसफाररश िस्तरु 5०००। - 
21 लनिी स्तरका आधारभतू ववद्यािर् स्वीकृलतको िालग लसफाररश िस्तरु 3०००। - 
22 लनिी स्तरका प्राथलिक ववद्यािर् स्वीकृलतको िालग लसफाररश िस्तरु 20००। - 
23 लनिी पूवि प्राथलिक लबद्यािर् संचािन अनिुलत शलु्क 15००। - 
24 लनिी स्तरका ववद्यािर्को किा थपको लसफाररश िस्तरु 15००। - 
25 जशश ुस्र्ाहार केन्द्र चाईल्ड केर्र सेन्द्टर 10००। - 
26 पररवारीक िगत )िनस(ख्र्ा (नववकरण िस्तरु   २०। - 
27 िििरु पररचर् पत्र  ५०। - 
28 लबववध लसफारीस िस्तरु १००।- 
29 सििलिन गरी गररने लसफारीसिा अलतजि लिईने रकि १००।- 
30 अन्द्र् वववाह लसफारीस  १००।- 
31 चररलत्रक लसफारीस २००।- 
32 िग्गा िलु्र्ाकन लसफाररस कृवर् तथा पशपुािन ,  ५०।- 
33 कृवर् फिि, साना उधोग िताि/सििलिन लसफाररस 500।- 
34 िग्गाधलन प्रिाणपिूाि प्रलतलिवप लसफारीस १००।- 
३५ ३ पसु्ते िलु्ने लसफारीस १००।- 
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लस  .न .  लबवरण िस्तरु (रु .) 
३६ 

 

 

अग्रिेी भार्ावाट गररने प्रलत लसफाररस 300।- 

।- 
३७ नरवडी वा छुट िग्गा ितािको सम्पजत्त कर वा िािपोत बझुाउन आएिा प्रलत िग्गाधलनिाई अलतररि 

शलु्क वापत 
५००।- 

३८ अलिन सेवा शलु्क 10००। - 
३९ घटना िताि प्रिाण पत्र ३५ दिन लभत्र 0।- 
४० घटना िताि प्रिाण पत्र िस्तरु ३५ दिन पलछ नर्ाँ   200।- 
४१ घटना िताि प्रिाण पत्र िस्तरु ३५ दिन पलछ प्रलतलिवप ५००।- 
 ४२ संध सस्थाको बैक िाता िोल्िा गररने लसफाररसिा  १००।- 
४३ चन्द्रपरु नगर िेत्रिा सचार सेवा ववस्तारका िागी टावरका िागी गररने लसफाररसिा  ५०००। - 
४४ 

 

 

उद्योग धन्द्िा सििलिन लसफाररस 3110।- 
४५ िोही तथा सििलिन लसफाररस 1500।- 
46 चौहािी प्रलिजणत ३५०।- 
४७ घर बाटो लसफाररस ५५०।- 
४८ िागा नािसारी सजििलिन िचुलु्का िस्तरु 100।- 
४९ राहिानी लसफाररस 150।- 
५० िधेसी, आदिबसी   िलित िनिालत प्रिाजणत  लनशलु्क 
५१ लनजि िग्गािा िगार्को रुि कटान लसफाररस प्रलत रुि  250।- 
५२ अजम्शर्ार प्रिाजणत      200।- 

नगरपालिकावाट उपिब्ध गराईने िेहार्का फिि र काडिको िस्तरु लनम्नानसुार रहेकोछ। 
 लस  .न .  लबवरण िस्तरु (रु .) 

१ नगररकताको अनसुचुी सवहत लसफारीस िस्तर  ५०। - 
२ सबै प्रकारका लनवेिनको फारि िस्तर १०। - 
३ पररवारीक िगत िनसख्र्ा काडिको िस्तरु २५। - 
४ व्र्वसार् प्रिाण पत्रको काड िस्तर १००।- 
५ व्र्वसार् नवीकरण प्रलतलिपी िस्तर ५०। - 
६ िनसहभालगताििुक र्ोिना िाग िरिास्त फारि १०। - 
७ घर िग्गा करको लनवेिन फारि १०। - 
८ चार चके्क ठेिाको ब्ि ुबकु काडि िस्तर २५। - 
९ ररक्साको ब्िकु बकु काड िस्तरु २५। - 
१० चार चके्क ठेिाको िाईसेन्द्स काड िस्तरु २०। - 
११ ररक्साको िाईसेन्द्स काडि िस्तरु २०। - 
१२ धरौटी वफतािको लनवेिन फारि १०। - 
१३ अनसुचुी फारि िात्र १०। - 

िस्तरु ररक्सा, ठेिा आदि 
लस  .न .  लबबरण भाडाको 

ररक्सा भेन 
(रु.) 

लनजि ररक्सा 
भेन (रु .) 

चर चके्क 
ठेिा (रु .) 

िईु चके्क 
ठेिा 
(रु.) 

चािक 
प्रिाण–पत्र 
(रु.) १ िताि िस्तरु ६०। - ६०। - ५०। - २०। - २०। - 

२ बकु िस्तरु र काडि ६०।– ६०। - ६०। - ६०। - २०। - 
३ नािसारी िस्तर ५०। - ५०। - ५०। - ५०। - – 
४ नलबकण २५। - २५। - २५। - २५। - २०। - 
५ प्िट नम्वर िस्तरु १०। - १०। - १०। - १०। - – 
६ फे्रि हेरफर िस्तरु ५०। - ५०। - ५०। - ५०। - – 
७ ररक्सा चािक अनिुलत पत्र प्रलतलिपी िस्तरु 

)काडि सिेत(  
   २५। -  
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िररवाना 
ररक्सा व्ि ुबकु नवीकरण 
म्र्ाि नाघकेो १ िहीना भन्द्िा िालथ ३ िहीनासम्ि रु १५।- 

म्र्ाि नघकेो ३ िहीना भन्द्िा िालथ ६ िहीनासम्ि रु २०।- 
म्र्ाि नाघकेो ६ िहीना भन्द्िा िालथ प्रत्रे्क आ .व.को रु २५।- 

चािक प्रिाणपत्र नववकरण 
म्र्ाि नाघकेो ३ िहीनासम्ि                रु ५। - 
म्र्ाि नाघकेो ३ िहीना भन्द्िा िालथ ६ िहीनासम्ि रु १०।- 
म्र्ाि नाघकेो ६ िहीना भन्द्िा िालथ एक आसम्िको.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 

 

 

lgz'Ns 

 

@ ^) aif{ pd]/ eGbf dflysf h]i7gfu/Ls / ckfÎx? 

३ ननुथर िेत्रिा धालििक तथा बोिबि र्ात्रीहरु 

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 ;fy} 7]Ssf aGbf]a:taf6 p7]sf] /sddWo] $) k|ltzt /sd gu/kflnsfnfO 

tyf ^) k|ltzt /sd ;DalGwt j8fsf] l;kmfl/;df ;f] I]fqsf]  vfg]kfgL, ;/;kmfO, lah'nL / k|zf;gLs sfo{sf] 

nflu ;DalGwt ko{6lso If]qnfO pknAw u/fpg]5 .  

! lkslgs ;d'x k|lt ;]8 *%). 

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

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

सवारी साधन  िर  

 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 !)) 

अनसुचुी १३ 

लबक्री तथा लनकाशी शलु्क िस्तरुको िर 

लस .नं .  रािस्वका िेत्रहरु इकाइि प्रस्ताववत िर कैवफर्त 

१ नदि िन्द्र् पिाथि को लबवक्र ढंुगा ,लगट्टी बािवुा लिक्स ग्राभेि लबवक्र तथा लनकासी  प्रलत सेफ्टी रु.६।-    

ठेक्का व्र्वस्थापन गिाि उठेको रकिबाट २५ प्रलतशत रकि सम्बजन्द्धत वडािाइ वातावरण संरिण सवहत अन्द्र् कार्िक्रिको 
िालग उपिब्ध गराउनेछ ।                                                                                                             

आज्ञािे,  

नाि M कृष्ण प्रसाि लसग्िेि  

प्रििु प्रशासकीर् अलधकृत 


