भद्रपरु नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनेको ऐन, २०७८
प्रस्तावनााः
भद्रपुर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको ननलित्त स्थानीर्
कर तथा शुल्क संकिन गने, छुट दिने तथा आर् संकिनको प्रशासननक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे,
नेपािको संववधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोजिि

भद्रपरु नगर सभािे र्ो ऐन बनाई िागु गरे कोछ ।

१. संक्षिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि “आर्थिक ऐन, २०७८” रहे कोछ ।
(२)

र्ो ऐन २०७८ साि श्रावण १ गतेिेखि भद्रपुर

नगरपालिका िेत्रिा िागू हुनेछ

।
२. सम्पवत्त कराः (१) नगरपालिका िेत्र लभत्र कुनै व्र्जतत वा संस्थाको स्वालित्विा रहे को घर र घरिग्गािा
सम्पवत्त कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । तर गुठी िग्गािा सम्पवत्त कर िगाइने छै न ।
-२) उपिफा (१) बिोजिि सम्पवत्त कर िगाउँ िा घर र सो घरिे ओगटे को िग्गा बराबर थप
िग्गािा सम्पवत्त कर िगाई बाँकी िग्गािा भलु िकर िगाईनेछ ।
-३) उपिफा (१) बिोजिि िगाइने सम्पवत्त कर प्रर्ोिनको िार्ग िग्गा िुल्र्ांकनको िर
अनुसूची १ र भौनतक संरचना िुल्र्ांकन तथा ह्रासकट्टीको िर अनुसूची २ र सम्पवत्त करको िर अनुसूची ३
िा उल्िेि भए बिोजिि हुनेछ ।
-४) र्स िफा बिोजिि सम्पवत्त कर िगाउँ िा घर िग्गाको आकार, प्रकार, बनौट र उपर्ोग,
अचि सम्पवत्तको उत्पािनशीि उपर्ोगको अवस्था, नागररकको िीवनस्तर, आर्थिकस्तर, कर नतनि सतने ििता,
अचि सम्पवत्तको प्रचलित बिार िूल्र् तथा ह्रास िूल्र् सिेतिाई ववचार गरी कार्िपालिकािे आवश्र्क
कार्िववर्ध बनाई िागु गनि सतनेछ ।
३. भूिी कर (िािपोत)M (१)

नगरपालिका

िुल्र्ांकनको िर अनुसूची १ र

िेत्र

लभत्र

भूिी

कर

(िािपोत)

प्रर्ोिनको

िार्ग

िग्गा

भूलि कर (िािपोत) को िर अनुसूची ४ बिोजिि िगाइने र असूि उपर

गररनेछ । तर िफा २ बिोजिि सम्पवत्त कर िगाइएको िग्गािा भूिी कर (िािपोत) िगाईने छै न ।
-२) र्स िफा बिोजिि भि
ू ी कर िगाउँ िा िग्गाको वर्गिकरण गररएको िेत्र, उपर्ोग
अवस्था, नागररकको िीवनस्तर, आर्थिकस्तर, कर नतनि सतने ििता, अचि सम्पवत्तको प्रचलित बिार िूल्र्
सिेतिाई ववचार गरी कार्िपालिकािे आवश्र्क कार्िववर्ध बनाई िागु गनि सतनेछ ।
-३) सम्पवत्त कर र भलू ि कर एकै पटक असुि गररनेछ ।
४. घर िग्गा बहाि कराः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जततिे घर, पसि, ग्र्ारे ि, गोिाि, टहरा, सेड
(छप्पर), कारिाना, िग्गा वा पोिरी पूरै वा आंलशक तबरिे बहाििा दिएकोिा वावर्िक बहाि रकििा बहाि
कर िगाउन सतनेछ ।
-२) उपिफा (१) बिोजिि िगाईने घरिग्गा बहाि करको िर अनुसूची ५ िा उल्िेि भए
बिोजिि हुनेछ ।
-३) उपिफा (१) बिोजिि िगाईने बहाि रकि ननधािरण गनिको िार्ग नगरपालिकािे घर
िग्गा रहे को स्थान तथा संरचनाको प्रकारको आधारिा न्र्ूनति बहाि िूल्र् तोकी सोही आधारिा बहाि
रकि ननधािरण गरी कर लिन सतनेछ ।
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५. व्र्वसार् कराः (१)

नगरपालिका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पँि
ू ीगत िगानी र आर्थिक

कारोवारका आधारिा व्र्वसार् कर िगाइने र असि
ू उपर गररनेछ ।
-२) उप िफा (१) बिोजिि ब्र्ापार, व्र्वसार् तथा सेवा संचािन गनि चाहने व्र्जतत वा संस्थािाई
व्र्वसार् िताि गरी व्र्वसार् इिाित प्रिान गररनेछ । इिाित प्राप्त व्र्वसार्ीहरुिे वावर्िक रुपिा व्र्वसार्
कर चुतता गरी व्र्वसार् नववकरण गनुि पनेछ ।
-३) उपिफा (१) र (२) बिोजिि करको िर अनुसूची ६ िा तोककए बिोजिि हुनेछ ।
-४) उपिफा (२) बिोजििको इिाित बबना नगरपालिका िेत्र लभत्र कुनै पनन व्र्ापार, व्र्वसार् तथा सेवा
संचािन गनि पाईने छै न ।
-५) र्स िफा बिोजििको कर उठाउनका िार्ग आवश्र्क पने कार्िववर्ध नगर कार्िपालिकािे स्वीकृत गरी
िागु गनि सतनेछ ।
६. िडडबुटी, कवाडी र िीविन्तु कराः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जतत वा संस्थािे ऊन, िोटो, िडडबुटी,
वनकस, कवाडी िाि र प्रचलित कानूनिे ननर्ेध गररएको िीविन्तु बाहे कका अन्र् ित
वा िाररएका
ृ
िीविन्तक
ु ो हाड, लसङ, प्वाँि, छािा िस्ता वस्तक
ु ो व्र्वसानर्क कारोबार गरे वापत अनस
ु च
ू ी ७ बिोजिि
िडडबुटी, कबाडी तथा िीविन्तु कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।
स्पष्टीकरणाः र्स िफाको प्रर्ोिनको िार्ग कारोबार भन्नािे बबक्रेतािे िारी गरे को बबि वा बबिक वा
िेनिे न भएको िननने प्रिाणिाई सम्झनु पिि छ र नगरपालिकािे कर िगाउँ िा कारोबार रकिको ननजश्चत
प्रनतशतका िरिे िगाउने छ ।
-२) उपिफा (१) बिोजििका वस्तुको व्र्वसानर्क कारोबार गने व्र्तत वा संस्थािाई नगरपालिकािे
व्र्वसार् इिाित दििाँ कर बझ
ु ाउने शति र ववर्ध सिेत तोकी इिाित दिनेछ ।
७. सवारी साधन कराः (१) नगरपालिका िेत्र लभत्रका टाँगा, ररतसा, अटोररतसा र ववद्र्ुतीर् ररतसा तथा
स्कुटरिा नगरपालिकािे सवारी साधन कर िगाउने र उठाउनेछ ।
-२) उपिफा (१) बिोजिि नगरपालिकािे िगाउने भनी तोककएका सवारी साधनहरुको िताि, नवीकरण र
सवारी साधन करको िर अनुसूची ८ बिोजिि हुनेछ ।
८. ववज्ञापन कराः (१) नगरपालिका िेत्र लभत्र हुने ववज्ञापन, प्रचार प्रसार आदिका िार्ग राख्न दिने साइनबोडि,
ग्िोबोडि, स्टि आदििा अनस
ु च
ू ी ९ बिोजिि ववज्ञापन कर िगाइने र असि
ू उपर गररनेछ ।
-२) उपिफा (१) बिोजििको कर उठाउनका िार्ग आवश्र्क पने कार्िववर्ध नगर कार्िपालिकािे स्वीकृत
गरी िागु गनि सतनेछ ।
-३) र्स िफा बिोजिि नगरपालिकािे उठाएको ववज्ञापन कर वापतको रकि प्रचलित संघीर् र प्रिे श कानून
बिोजिि सम्बजन्धत प्रिे शसंग बाँडफाँड गररनेछ ।
९. िनोरञ्िन कराः (१) नगरपालिका िेत्र लभत्र संचालित लसनेिाहि, सांस्कृनतक प्रिशिन हि, र्थर्टर सङ्गीत,
िनोरञ्िन प्रिशिनस्थि, िाि,ू सकिस, चटक िस्ता िनोरञ्िन व्र्वसार् सेवािा प्रिे श कानन
ू िे तोके बिोजिि
िनोरञ्िन कर िगाई असिु उपर गररनेछ ।
तर प्रिे श कानून बनननसकेको अवस्थािा र्स िफा बिोजिि नगरपालिकािे तोकेको िरिा
िनोरञ्िन कर िगाइने र उठाइनेछ ।
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-२)उपिफा (१) बिोजिि नगरपालिकािे उठाएको िनोरञ्िन कर वापतको रकि प्रचलित संघीर् र प्रिे श
कानन
ू बिोजिि सम्बजन्धत प्रिे शसंग बाँडफाँड गररनेछ ।
१०. बहाि बबटौरी शुल्काः (१) नगरपालिकािे आफूिे ननिािण, रे ििे ि वा संचािन गरे का िे हार् बिोजििका
सम्पवत्तहरुिा अनुसूची १० बिोजििको िरिा वहाि ववटौरी शुल्क िगाउन र उठाउन सतनेछाः
-क) आफूिे ननिािण गरे का वा आफ्नो स्वालित्विा रहे का भवन, िग्गा वा अन्र् सम्पवत्त,
-ि) आफ्नो रे ििे ििा रहे को सावििननक स्थि, ऐिानी िग्गा वा बाटोको छे उको िग्गािा भएका अस्थाई
टहरा, छाप्रा वा पसि वा आवास,
-ग) नगरपालिकािे तोकेको सावििननक स्थि, हाटबिार, िेिा, िात्रा आदििा थापेका पसि,
-२) उपिफा (१)को िण्ड (क) र (ि) बिोजििको सम्पवत्तिा बहाि बबटौरी शुल्क उठाउनका िार्ग
कार्िपालिकािे न्र्ूनति िर ननधािरण गरी बोिपत्र वा िरभाउपत्र वा डाँक बढावढको िाध्र्िबाट बहाििा
दिन सतनेछ ।
-३)

उपिफा

(१)

को

िण्ड

(ग)

बिोजििको

सम्पवत्तिा

बहाि

बबटौरी

शुल्क

उठाउनका

िार्ग

नगरपालिकािे त्र्स्तो स्थानिा िररि बबक्री हुने वस्तु तथा सेवा एवं कारोबारको आधारिा तोकेको न्र्न
ू ति
बहाि बबटौरी शुल्कको िरिा बोिपत्र वा िरभाउ पत्र वा डाँक बढाबढको िाध्र्िबट बहाि बबटौरीिा दिन
सककनेछ ।
-४) उपिफा (२) र (३) बिोजिि बहाि बबटौरीिा दिंिा शति सदहत सम्झौता गरी दिनु पनेछ ।
११. पाककिङ्ग शुल्काः (१) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्र तोकेको पाककिङ्ग स्थििा सवारी साधनिाई पाककिङ्ग
सुववधा उपिब्ध गराए वापत पाककिङ्ग गने सिर्को आधारिा अनुसूची ११ िा उल्िेि भए बिोजििको
िरिा पाककिङ्ग शुल्क िगाइने र असि
ू उपर गररनेछ ।
-२) नगरपालिकािे उपिफा (१) बिोजिि तोकेको स्थान बाहे क अन्र् स्थानिा सवारी पाककिङ्ग गनि रोक
िगाउन सतनेछ । तर राििागि तथा सहार्क राििागिको सडक अर्धकार िेत्र लभत्र र्स िफा बिोजिि
सवारी पाककिङ्ग गराइने र शुल्क िगाइने छै न ।
-३) नगरपालिकािे सवारी पाककिङ्ग िेत्र ननधािरण गिाि सवारी आवागिनिा बाधा नपुग्ने गरी गनेछ र सो
कार्िको ट्राकफक प्रहरी कार्ाििर्संगको सिन्वर्िा गनेछ ।
१२. सेवा शुल्क, िस्तरु ाः (१) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्र सञ्चािनिा रहे का केबिकार, टे «ककङ्ग, कार्ाककङ्ग,
तर्ानोननङ्ग, बञ्िी िम्प, जिपप्िार्र, ¥र्ाजफ्टङ्ग, प्र्ाराग्िाइडडङ्ग िगार्तका स्थानीर् पर्िटन, िनोरञ्िन
तथा साहलसक िेिकुि सम्बन्धी सेवा वा व्र्वसार्िा सेवा शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।
तर सीिा निी वा अको गाउँ पालिका वा नगरपालिकाको िेत्रिाई सिेटेर सञ्चािन हुने सेवा वा
व्र्वसार्िा सेवा शुल्क िगाउँ िा सम्बजन्धत गाउँ पालिका वा नगरपालिकासँग सिन्वर् गरी िगाइनेछ ।
-२) नगरपालिकािे ननिािण वा संचािन तथा व्र्वस्थापन गरे का स्थानीर् पूवािधार वा उपिब्ध गराएको
िे हार्को कुनै सेवा उपर्ोग गरे वापत सम्बजन्धत सेवा प्रिार्क तथा सेवाग्राहीिाई सेवा शुल्क, िस्तरु िगाइने
र असूि उपर गररनेछाः
-क) िानेपानी, वविुिी, अनतर्थ गह
ृ , धििशािा, पुस्तकािर्, सभागह
ृ र त्र्स्तै अन्र् सेवा सुववधा,
-ि) फोहोरिैिा व्र्बस्थापन, सरसफाई, ढि ननकास, सडक बत्ती िस्ता सेवा सुववधा,
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-ग) शौचािर्, पाकि, स्नानगह
ृ , पौडी पोिरी, व्र्ार्ािशािा, गेष्टहाउस, पर्िटकीर् स्थि, छात्रावास, हाटबिार,
पशु

बधशािा, शबिाहगह
ृ , धोवीघाट र त्र्स्तै अन्र् सवु वधा,
-घ) सडक, बस पाकि, ढि, पुि िस्ता सेवा,
-ङ) अचि सम्पवत्त वा अन्र् कुनै ववर्र्को िूल्र्ाङ्कन सम्बन्धी सेवा,
-च) नगरपालिकािे प्रिान गने लसफाररश सम्बन्धी कुनै सेवा,
-छ) ऐनतहालसक स्थि, पुराताजत्वक स्थि एवं धालििक िहत्वका सम्पिाको प्रवेश शुल्क ।

तर ऐनतहालसक स्थि, परु ाताजत्वक स्थि र धालििक िहत्वका सम्पिािा प्रवेश गिाि नेपािी नागररकिाई र्स
प्रकरण बिोजिि शुल्क लिन पाइने छै न ।
-३) नगरपालिकािे सहकारी संस्था, एफ.एि. रे डडर्ो, “घ” बगिको ननिािण व्र्बसार्ी इिाित, ववद्र्ािर्
स्थापना, ट्र्ुसन तथा कोर्चङ्ग सेन्टर, और्धी पसि,स्थानीर् व्र्ापाररक फििको िताि, अनुिनत, नववकरण तथा
ननर्िन आदि सेवािा सेवा शुल्क िस्तुर तोकी िगाइने र उठाइनेछ ।
-४) िफा (१), -२) र (३) बिोजिि िगाइने सेवा शुल्क, िस्तुरको िर ननम्नानुसारको अनुसूचीिा उल्िेि
भए बिोजिि हुनेछ ।
क्र.सं.
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१३. बबक्री तथा ननकासी शुल्काः (१) नगरपालिकािे आफ्नो स्वालित्विा रहे को सम्पवत्त वा आफ्नो रे ििे ििा
रहे को सावििननक स्थिबाट उत्पािन हुने ढुंगा, र्गट्टी, बािुवा, िाटो, काठ िाउरा, िरािरु ी, स्िेट आदि प्राकृनतक
एवं िानीिन्र् वस्तह
ु रुको बबक्री गनि सतनेछ ।
(२) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्र उत्पािन भै आफ्नो लसिािेत्र भन्िा बादहर ननकासी हुने ढुंगा, र्गट्टी,
बािुवा, िाटो, काठ िाउरा, िरािुरी, स्िेट आदि प्राकृनतक एवं िानीिन्र् वस्तुको बाह्र् ननकासीिा ननकासी
शुल्क िगाउन सतनेछ ।
(३) उपिफा (१) र (२) बिोजिि

नगरपालिकािे गने बबक्री तथा िगाउने ननकासी शुल्कको िर अनुसूची

२२ िा तोककए बिोजिि हुनेछ । प्रिे श आर्थिक ऐन २०७८ िा िररे ट पररवतिन भएिा सोही अनस
ु ार हुनेछ ।
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(४) कार्िपालिकािे आफ्नो प्रर्ोगिा नआउने परु ाना र काि निाग्ने वस्त,ु उपकरण, सवारी साधन तथा
अन्र् सािानहरु लििाि बबक्री गनि सतनेछ ।
(५)कार्िपालिकािे नागररकको सुववधाको िार्ग ववलभन्न फाराि तथा पुस्तकहरु वा अन्र् सेवा बबक्री गनि
सतनेछ ।
(६) उपिफा (१) बिोजििका वस्तुहरु बबक्री तथा उपिफा (२) बिोजििको ननकासी शुल्क असूिीका िार्ग
बबक्री तथा ननकासीको पररिाण तथा िर ननधािरण गरी बोिपत्र, िरभाउ पत्र वा डाँक बढाबढको िाध्र्िबाट
गररनेछ ।
१४. घरिग्गा रजिष्ट्रे शन शुल्काः (१) घरिग्गा रजिष्ट्रे शन शुल्क प्रिे श कानूनिे तोके बिोजिि िगाइने र
उठाईनेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोजिि उठे को रकि संघीर् र प्रिे श कानून बिोजिि बाँडफाँट गररनेछ ।
(३) घर िग्गा रजिष्ट्रे शन शुल्क उठाउन नगरपालिकािा साधन, स्रोत, प्रववर्ध, िनशजतत तथा कार्ाििर्
व्र्वस्थापन नभएसम्ि नेपाि सरकारिे तोकेको कार्ाििर् िाफित उठाईनेछ ।
१५. सािि
ु ानर्क वनको वन पैिावार बबक्री शुल्काः नगरपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्र रहे को सािि
ु ानर्क वनको
सािुिानर्क वन उपभोतता सलिनतिे वन पैिावार बबक्री वापत प्राप्त हुने रकििा अनुसूची २३ िा उल्िेि
भए बिोजििको िरिा शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।
१६. िण्ड िररवानााः

(१) नगरपालिकािे ननधािरण गरे को कर, शुल्क तथा िहसुि तोककएको सिर्िा

भुततानी नगरे िा िे हार् बिोजििको िररवाना सदहत वतर्ौता असुि उपर गररनेछाः
(क) नतनि वा बुझाउन बाकी वतर्ौतािा गत आ.व. को िार्ग १० प्रनतशत र त्र्स अनघका
वर्िहरुिा २० प्रनतशतका िरिे हुन आउने रकि िररवाना असि
ु उपर गनेछ ।
(ि)सम्पनत कर र भुलिकर (िािपोत) को हकिा नतनि वा बुझाउन बाँकी वतर्ौतािा गत
आ.व. को िार्ग १५प्रनतशत र त्र्स अनघका वर्िहरुिा २० प्रनतशतका िरिे हुन आउने रकि िररवाना
असुि उपर गनेछ ।
(ग) गत आर्थिक वर्िको बहाि कर चािु आर्थिक बर्िको पदहिो असोि िसान्त लभत्र बुझाएिा
िररवाना िाग्ने छै न ।
(घ)अन्र् िण्ड िररवानाको हकिा नगरपालिकाको सम्बजन्धत कानूनिा िर तोककएकोिा सोही
बिोजिि र नतोककएकोिा कार्िपालिकाबाट ननधािररत िरिा िररवाना सदहत वतर्ौता असुि गनेछ ।
(२) नगरपालिकािे उपिफा (१) बाहे क प्रचलित कानून पािना नगरे को कसूरिा िगाउने अन्र् िण्ड
िररवाना रकि सम्बजन्धत कानुनिा तोककए बिोजिि हुनेछ ।
तर िे हार्को करिा कोरोना भाइरस (कोलभड–१९) को संक्रिण रोकथाि तथा ननर्न्त्रणको िार्ग घोर्णा
भएको ननर्ेधाज्ञाको कारण आ.व.२०७७।७८ को कर बुझाउन बाँकी रहे िा २०७८ पौर् िसान्तसम्ि बुझाएिा
िाग्ने िररवाना छुट दिइनेछ ।
क) सम्पनत कर
ि) भुलिकर
ग) बहाि कर
घ) व्र्पार व्र्वसार् कर, उद्र्ोगकर तथा पेशा कर
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१७. कर छुटाः (१) वावर्िक रुपिा नतनुि पने रािश्व सोही आर्थिक वर्िको आजश्वन िसान्त लभत्र बझ
ु ाउने
करिातािाई ननर्िानस
ु ार िाग्ने रािश्वको िश प्रनतशत छुट दिइनेछ ।
(२) नगरपालिकाको आर् संकिन गनि ननर्िानुसार ठे तकािा दििाँ अर्ग्रि रुपिा सम्पूणि वावर्िक कबोि
अंक बिोजििको रकि द्र्धपिीर् सम्झौता हुनु अनघ एकिुष्ठ िाखििा गरे िा १० (िश) प्रनतशत छुट दिई
सम्झौता गररनेछ ।
(३) सािाजिक सुरिा कार्िक्रि तथा अपाङ्गता प्रर्ोिन र और्धी उपचारको िार्ग दिइने लसफाररसिा कुनै
िस्तरु िाग्ने छै न ।
(४) नगरपालिकािे ठे तकािा िगाएको कर, शुल्क, िस्तुर तथा िहशुि ववपििन्र् कारण वा अन्र् काबू
बादहरको पररजस्थनतका कारण संकिनिा बाधा परे कािे कर छुट गरी पाउँ भनी सम्बजन्धत पििे प्रिाण
सदहत ननवेिन दिएिा स्थानीर् रािस्व परािशि सलिनतको लसफाररस सिेतको आधारिा कार्िपालिकाबाट
ननणिर् गरे बिोजििको रकि छुट दिन सककनेछ ।
(५) नगरपालिकािे ठे तकािा िगाएको कर, शुल्क, िस्तुर तथा िहशुि कोरोना िहािारी (कोलभड–१९) को
संक्रिण रोकथाि तथा ननर्न्त्रणको िागु गररएको बन्िाबन्िी÷ननर्ेधाज्ञाको कारण संकिनिा बाधा परे कोिे
कर छुट गरी पाउँ भनी सम्बजन्धत पििे ननवेिन दिएिा स्थानीर् रािस्व परािशि सलिनतको लसफाररस
सिेतको आधारिा कार्िपालिकाबाट ननणिर् गरे बिोजििको रकि छुट दिन सककनेछ ।
(६) नगरपालिकािाई करिातािे नतनुि वा बुझाउनु पने कुनै पनन कर, शुल्क, िस्तुर तथा िहशुि

बतर्ौता

िगत िे हार्को अवस्थािा स्थानीर् रािस्व परािशि सलिनतको लसफाररसिा कार्िपालिकाबाट ननणिर् भए
बिोजिि छुट हुन सतनेछ र र्सरी छुट दिएिा िगत कट्टा हुन सतनेछाः
(क) करिाताको ित्ृ र्ु हुन गई सम्पवत्त बेवाररसे भएको अवस्थािा,
(ि) करिाता टाट पल्टे को प्रिाखणत भएिा,
(ग) करिाता कारोबार बन्ि गरी वेपत्ता भएको भन्ने प्रिाखणत भएिा,
(घ) कुनै ववपि वा भववतव्र् परी करिाताको िनधनको िनत भई कर नतनि नसतने अवस्था
सि
ृ ना
भएको कुरा प्रिाखणत भएिा ।
(७) नगरपालिका कार्ाििर्िा कार्िरत कििचारीहरु (ननिािती, करार सेवा र सिार्ोिन भै आएको),
िनप्रनतननर्धहरु र भद्रपुर नगरपालिकाको िदहिा स्वास््र् स्वर्ंसेववकाको एकासगोिको पररवारिाई नतशा
पास िस्तुरिा पुरै छुट दिईनेछ ।
(८) संघीर् सरकार, प्रिे श सरकार, स्थानीर् सरकार, कुटनीनतक ननर्ोग, गुठी र िाभको उद्िे श्र् नरािी
सञ्चािन हुने संघसंस्थाको सम्पवत्त, वस्तु तथा कारोबारिा र्स ऐन बिोजििको कर लिईने छै न ।
स्पष्टीकरणाः िाभको उद्िे श्र् नरािी सञ्चािन हुने संघसंस्था भन्नािे सािुिानर्क अस्पताि तथा स्वास््र्
केन्द्र, ववश्वववद्र्ािर् र सोका आंर्गक किेिहरु, सरकारी वा सािि
ु ानर्क ववद्र्ािर्हरु, सावििननक पस्
ु तकािर्,
वाचनािार्, बािगह
ृ धाश्रि िस्ता सािाजिक संघसंस्था सम्झनु पिि छ ।
ृ , अनाथाश्रि, वद्
(९) ववपद् वा अन्र् र्स्तै प्रकृनतका ववशेर् पररजस्थनतको कारणिे करिाताहरुिे कर भुततानी गनि नसतने
अवस्था आएिा सोको स्पष्ट कारण िुिाई नगरसभाको ननणिर् बिोजिि कर वा िररवाना छुट दिन
सककनेछ ।
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(१०) कानन
ू िा व्र्वस्था भएको अवस्थािा बाहे क नगरपालिकाको कुनै ननकार् वा अर्धकारीिे कुनै प्रकारको
कर, शुल्क, िहसि
ु , िण्ड, िररवाना छुट दिन पाउने छै न ।
तर स्थानीर् आर्थिक कृर्ाकिापिा उल्िेिनीर् र्ोगिान पुर्ािउने ककलसिका उद्र्ोग व्र्बसार्िा ननजश्चत
अवधीसम्ि सभािे बनाएको कानून बिोजिि कर, िस्तुर, शुल्क छुट दिन बाधा पने छै न ।
१८. प्रशासकीर् पुनराविोकन र पुनरावेिनाः (१) नगरपालिकािे गरे को कर, शुल्क, िहसुि, िण्ड, िररवाना
सम्बन्धी ननणिर्िा र्चत्त नबुझि
े ा करिातािे नगरपालिकािा प्रशासकीर् पुनराविोकनको िार्ग ननवेिन दिन
सतनेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोजिि परे को ननवेिन उपर प्रशासकीर् पुनराविोकनको िार्ग कार्िपालिकािे प्रिुिको
अध्र्ितािा सम्बजन्धत ववर्र् ववज्ञ सिेत रहने गरी तीन सिस्र्ीर् रािश्व प्रशासकीर् पुनराविोकन
सलिनत गठन गनेछ । र्स्तो सलिनतिा कर ननधािरणिा संिग्न पिार्धकारी वा कििचारीको सहभार्गता
रहनेछैन ।
(३) उपिफा (१) बिोजिि पुनरािोकनको िार्ग प्राप्त भएको ननवेिन उपर पैनतस दिन लभत्र छानबबन
तथा ननणिर् गरी सम्बजन्धत व्र्जततिाई ननणिर्को िानकारी दिनु पनेछ ।
(४) नगरपालिकािे तोककएको सिर्िा र्स िफा बिोजिि प्रशासककर् पुनराविोकन नगरे को कारणिे
करिािाई थप आर्थिक भार पनि गई हानी नोतसानी पनि गएिा

नगरपालिकािे त्र्सको िनतपुनति दिनु

पिि छ ।
१९.ठे तका आह्वान गनि सतनेाः (१) र्स ऐन बिोजिि संकिन गने सेवा शुल्क र िस्तुर कार्िपालिकािे
आवश्र्कता अनुसार एक आर्थिक वर्िको िार्ग आर् ठे तका बन्िोवस्त गरी संकिन गनि सतनेछ ।
तर, आन्तररक आर् वद्
ृ र्ध हुने िे खिएिा वा पटक पटक ठे तका बन्िोबस्त गिाि प्रशासननक िानर्त्व बढ्न
िाने अवस्थािा बढीिा ५ (पाँच) वर्िसम्िको िार्ग एकैपटक ठे तका बन्िोबस्त गनि सककनेछ ।
(२) र्स िफा बिोजििको आर् ठे तका दििा आन्तररक रािस्व कार्ाििर्बाट स्थार्ी िेिा नम्बर वा िूल्र्
अलभवद्
ृ नघ कर िताि प्रिाण पत्र प्राप्त गरे का व्र्जतत, फिि, संस्था वा कम्पनीिे िात्र प्रनतस्पधाि गने गरी
व्र्वस्था लििाउनु पनेछ ।
(३) नगरपालिकािे सािान्र्तर्ा आर्थिक वर्ि शुरु हुनु भन्िा अगावै ठे तका बन्िोबस्त गरी ठे तका सम्झौता
कार्ि सम्पन्न गररसतनु पनेछ ।
(४) नगरपालिकािे कर संकिन गनि सािान्र्तर्ा ठे तका बन्िोबस्त गररने छै न ।तर िडडबुटी, कबाडी र
िीविन्तु कर तथा ववज्ञापन कर संकिन गनि ठे तका बन्िोबस्त नै गनुि पने अवस्थािा कार्िपालिकाबाट
ननणिर् गराई ठे तकािा संकिन गनि सककनेछ ।
(५) र्स िफा बिोजिि गररने आर् ठे तका बन्िोबस्तका िार्ग बोिपत्र, िरभाउपत्र तथा डाँक बढाबढ
सम्बन्धी कार्िववर्ध र पट्टा कबुलिर्त, धरौटी, ककस्ता र ठे तका तोड्ने िस्ता कार्ि तथा अन्र् व्र्वस्था
आन्तररक आर् संकिन (ठे तका बन्िोबस्त) कार्िववर्ध,२०७५ बिोजिि हुनेछ ।
२०. सहर्ोग गनुप
ि नेाः संघीर् तथा प्रिे श सरकारका कार्ाििर्हरुिे नगरपालिकाको रािस्व असुिी कार्ििा
आवश्र्क सहर्ोग उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
२१. प्रगनतशीि कर प्रणािी अविम्बन गररनेाः नगरपालिकािे करको िर ननधािरण गिाि गरीब तथा ववपन्न
वगििाई कि बोझ पने गरी प्रगनतशीि कर प्रणािी अविम्बन गनुप
ि नेछ ।
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२२. कार्िववर्ध बनाउन सतनेाः (१) ऐनको उद्िे श्र् कार्ािन्वर्न गनिको िार्ग नगरपालिकािे आवश्र्क कार्िववर्ध
वा ननिे लशका बनाई िागु गनि सतनेछ ।
(२) उपिफा (१) बिोजिि बनेको कार्िववर्ध वा ननिे लशका सम्बजन्धत कार्िपालिकाबाट स्वीकृत भई
सावििननक भए पनछ िागु हुनेछ ।
२३. अन्र् व्र्वस्थााः (१) नगरपालिकाका ववर्र्गत शािा, शािा, वडा कार्ाििर् तथा अन्र् कार्ाििर्बाट सेवा
प्रवाह

गिाि

सेवाग्राहीिे

नगरपालिकािाई

नतनुि

वा

बुझाउनु

पने

कर, शुल्क, िस्तुर, िहशुि

तथा

िररवानािाई सेवासँग आबद्ध गरी अननवार्ि असि
ु उपर गरी सेवा प्रवाह गनुि पनेछ ।
तर नागररकताको लसफाररस तथा व्र्जततगत घटना िताि गिाि प्रनतबद्धतापत्र लिई सेवा प्रवाह गनि भने बाधा
पुगेको िाननने छै न ।
(२) नगरपालिकािे र्स ऐन बिोजिि संकिन गने रािस्व प्रशासनको अलभिेि कम्प्र्ुटर सफ्टवेर्रको
िाध्र्िबाट गनि सककनेछ ।
तर र्स्तो अलभिेि िोहोरो श्रेस्तािा िे खिने गरी राख्नु पनेछ ।
२४. प्रकक्रर्ा सरिीकरण वा बाधा अडकाउ फुकुवा गने सम्बन्धी व्र्वस्थााः कर तथा गैह्र कर सम्बन्धी प्रचलित
स्थानीर् कानून तथा र्स ऐनको कार्ािन्वर्नको क्रििा कानूनिे प्रिान गरे को कुनै सुबबधा उपभोग गनि
नपाउने अवस्था सि
ृ ना भएिा, कुनै िदटिता िे खिएिा वा र्स ऐनको कार्ािन्वर्निा कुनै बाधा अडकाउ पनि
गएिा कार्िपालिकािे आवश्र्कता अनुसार अवधी थप गनि, प्रकक्रर्ा सरिीकरण गनि वा बाधा अडकाउ फुकुवा
गनि सतनेछ ।
२५. प्रचलित कानुन बिोजिि हुनेाः र्स ऐनिा उल्िेि गररएका ववर्र्हरुिा र्सै बिोजिि र उल्िेि नगररएका
ववर्र्िा प्रचलित कानुनिा व्र्वस्था भए बिोजिि हुनेछ ।
अनुसूची १
ऐनको दफा २ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१)संग सम्बन्न्धत
सम्पत्ति कर र भुलि करको िागग जग्गाको िुलर्ांकन
िेत्र

स्थान

न्र्ुनति िुल्र्ांकन

वडा नं. १
व्र्ापाररक
िेत्र
आवालसर्
िेत्र

दहिािी चोक, कुिे चौक आसािे िाहत चोकको १०० लिटरसम्ि

४ िाि

िेरो लिि चोक, इिि चोक, िाहुरे चोकको १०० लिटरसम्ि

४ िाि

सोिवारे र बबहीबारे बिार िेत्र

३ िाि

तुिसी चोक, पाण्डे चोक, अर्धकारी चोक ,थापा चोक, शेरे चोक १०० लिटर उत्तर
िक्षिणसम्ि

२ िाि ५० हिार

िेर्च राििागििे छोएको िग्गाहरु

२ िाि

वपच सडकिे छोएको िग्गाहरु

२ िाि

ग्राभेि तथा प्िदटङका िग्गाहरु

१ िाि

कच्ची बाटोिे छोएको िग्गाहरु

५० हिार
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कृवर् िेत्र

बाटोिे नछोएको अन्र् िग्गाहरु

१५ हिार

वडा नं. २

व्र्ापाररक
िेत्र

आवालसर्
िेत्र

कृवर् िेत्र

सगरिाथा बिार िेत्र १०० लिटरसम्ि

४ िाि

चारआलि रोड बिार िेत्र १०० लिटरसम्ि

४ िाि

सोिबारे बिार िेत्र १०० लिटरसम्ि

४ िाि

लसता चोक िेत्र १०० लिटरसम्ि

४ िाि

कुिे चोक बिार िेत्र १०० लिटरसम्ि

४ िाि

िहारानी चोक

३ िाि

िेची राििागििे छोएको

३ िाि

सागरिाथा पुवि पजश्चि कािोपत्रे सडकिे छोएको

२ िाि

लभत्री ग्राभेि सडकिे छोएको

१ िाि

िे उननर्ा पुििे खि आिा चोक पुवि तफिको िग्गाहरु

१ िाि

कच्ची सडकिे छोएको िग्गाहरु

५० हिार

बाटोिे नछोएका िग्गाहरु

२० हिार
वडा नं. ३

व्र्ापाररक
िेत्र

िेची राििागिसँग िोडडएका िग्गाहरु ज्ञानेचोक बिार िेत्र २०० लिटरसम्िका
िग्गाहरु
िेची राििागिसग िोडडएका िग्गाहरु

आवालसर्
िेत्र

कृवर् िेत्र

५ िाि
४ िाि

वपच सडकिे छोएको िग्गाहरु

१ िाि ५० हिार

आिगाछी चौकिे खि पजश्चि िक्षिण वाटोिे छोएको

१ िाि

ग्राभेि बाटोिे छोएको तथा प्िदटङ्गका िग्गाहरु

१ िाि

कच्ची तथा सहार्क बटोहरु

५० हिार

बाटोिे नछोएका िग्गा

२५ हिार
वडा नं. ४

आवालसर्
िेत्र

कृवर् िेत्र

झापा चोक पजश्चि हुिाकी िागि र िक्षिण केचना चारआलि

६ िाि

वपच सडकिे छोएको

२ िाि ४० हिार

ग्राभेि सडक

१ िाि २० हिार

कच्ची

टण ् हिार

बाटोिे नछोएको

२५ हिार
वडा नं. ५

व्र्ापाररक

िेची िागििे छुने िख्
ु र् सडकको िग्गाहरु भन्सारिे खि न.पा.कार्ाििर्सम्ि

१४ िाि ४० हिार

िेत्र

नगरपालिका कार्ाििर्िे खि िनता चौकसम्ि िेची िागििे छोएका िग्गाहरु

१२ िाि

9

झापा चौक, भद्रपुर बस स्टे ण्ड हुँिै भद्पुर भन्सार िाने िुख्र् सडक

१२ िाि

केचना–चारआिी िागििा पने झापा चौकिे खि र्गरी चौकसम्िका िग्गाहरु

12 िाि

झापा चोकिे खि गप्ु ता राइस लिि हुँिै बस पाकि भएर अरुण अग्रवािको घरछे उ

12 िाि

हुँिै अबिा र्चत्र िजन्िरसम्िको िग्गाहरु

बसपाकिछे उिे खि र्गरी चौकसम्ि िग्गाहरु

कृवर् िेत्र

4 िाि 80 हिार

अन्र् वपच बाटोिे छोएको िग्गाहरु साबबक वाडि नं.२

3 िाि 60हिार

वपच रोडिे छोएको िग्गा अन्र् िग्गा

२ िाि ४० हिार

ग्राभि रोडिे छोएका िग्गाहरु साबबक वाडि नं.२ र ३

२ िाि ४० हिार

ग्राभि रोडिे छोएका िग्गाहरु साबबक वाडि नं.१२

१ िाि ८० हिार

ग्राभि रोडिे छोएका िग्गाहरु साबबक वाडि नं.१

१ िाि २० हिार

कच्ची बाटोिे छोएका िग्गाहरु साबबक वाडि नं.२,३ र १२

१ िाि २० हिार

कच्ची बाटोिे छोएका िग्गाहरु साबबक वाडि नं.१

60 हिार

वाटोिे नछोएको अन्र् िग्गाहरु साबबक वाडि नं.१२

60 हिार

वाटोिे नछोएका अन्र् िग्गाहरु साबबक वाडि नं.१,३

२५ हिार

बाटोिे नछोएका (िेची िोिािे छुने) साबबक वाडि नं.२

१० हिार

वडा नं. ६
व्र्ापाररक
िेत्र

आवालसर्
िेत्र

कृवर् िेत्र

िेची िागििे छोएका िग्गाहरु (परु ानो िाछाहट्टीिे खि न.पा.का. छे उसम्ि)

14 िाि 40 हिार

सोना रे स्टुरे न्टिे खि अबिा र्चत्र िजन्िरसम्िको िग्गा

12 िाि

िेची िागििे छुने न.पा.छे उिे खि संगि चौकसििका िग्गाहरु

12 िाि

चारआिी–केचना िागििा पने िग्गाहरु

12 िाि

वपच बाटोिे छोएका िग्गाहरु साबबक वाडि नं.९

4 िाि 80 हिार

भानु चौकिे खि पशु अस्पतािसम्ि िाने वपच सडकिे छोएको िग्गाहरु

3 िाि 60 हिार

वपच बाटोिे छोएका िग्गाहरु साबबक वाडि नं.८

2 िाि 40 हिार

वपच रोडिे छोएका िग्गाहरु साबबक वाडि नं. १३

3 िाि 60 हिार

वपच रोडिे छोएका िग्गाहरु साबबक वाडि नं. ७

२ िाि ४० हिार

ग्राभेि सडकिे छोएका िग्गाहरु साबबक वाडि नं. ९

२ िाि ४० हिार

अन्र् ग्राभेि सडकिे छोएका िग्गाहरु

१ िाि ८० हिार

अन्र् ग्राभेि सडकिे छोएका िग्गाहरु साबबक िहे शपुर

१ िाि २० हिार

कच्ची सडकिे छोएका िग्गाहरु

१ िाि २० हिार

र्चर्ा बगानको िग्गाहरु

60 हिार

बाटोिे नछोएका िग्गाहरु

60 हिार

बाटोिे नछोएका िग्गाहरु साबबक वाडि नं. ७ र साबबक िहे शपरु

36 हिार
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वडा नं. ७
व्र्ापाररक
िेत्र

आवालसर्
िेत्र

ववद्र्ुत कार्ाििर्िे खि िेिनाथ चौकसम्िको िग्गा

9 िाि 60 हिार

िेची िागििा पने सगरिाथा चौकिे खि तर्ाम्पस िोडसम्िका िग्गाहरु (११)

7 िाि 20 हिार

िोिेन्टो गािेन्टबाट िन्त्री चौक आउने बाटो वपच सडक

4 िाि 80 हिार

पशु अस्पताििे खि पजश्चि वपच सडकसँग िोडडएको िग्गाहरु

4 िाि 80 हिार

िेिनाथ चौकिे खि गािेन्ट चोकसम्िको िग्गा

4 िाि 80 हिार

िेिनाथ चौक पजश्चि िेिनाथ िागि ववष्णु पञ्चार्न चोकसम्िको वाटो

4 िाि 80 हिार

गािेन्ट चौकबाट पजश्चि अन्ििी िोडसम्िको वपच सडक

4 िाि 80 हिार

गौरी गाँउ िागि

4 िाि 80 हिार

ववसि चौकबाट सरस्वनत चौकसम्ि वपच सडक

4 िाि 80 हिार

गािेन्ट चौकिे खि िक्षिण िन्त्री चौक िाने वाटो

3 िाि 60 हिार

अन्िनी िोडबाट पजश्चि डाँफे चौकसम्ि

3 िाि 60 हिार

िानकी िागि िव
ु ै तफिको वाटो

3 िाि 60 हिार

िेिनाथ िागिबाट सरस्वनत चौक वपच सडक

3 िाि 60 हिार

सरस्वनत चौकबाट पजश्चि िागि

3 िाि 60 हिार

हरर ओलिको घरबाट पुरुर्ोत्तिको घरसम्िको िग्गाहरु

3 िाि 60 हिार

अन्र् वपच सडक साबबक वाडि नं. ३

3 िाि 60 हिार

अन्र् वपच रोडिे छोएका िग्गाहरु साबबक भद्रपरु वाडि नं. ६ र ११

3 िाि 60 हिार

सरस्वनत चौकबाट अन्िलििोड ग्राभेि सडक

२ िाि ४० हिार

वालसिाि चौकबाट उत्तर िेिनाथ िागि िोडने ग्राभेि सडक

२ िाि ४० हिार

डाँफे उत्तर िेिनाथ िागि िोडने

१ िाि २० हिार

अन्ििी िोडिे खि बोततोवारीसम्ि

१ िाि २० हिार

भक
ृ ु टी सि
ृ नलशि िागि गाँउ बस्ती

१ िाि २० हिार

ववष्णु पञ्चार्न चोकिे खि पजश्चि

१ िाि २० हिार

डाँफे चौकबाट िक्षिण साििारा गाँउ

कृवर् िेत्र

60 हिार

ग्राभेि बाटो

१ िाि २० हिार

कच्ची बाटो

60 हिार

बाटोिे नछोएको

२४ हिार
वडा नं. ८

व्र्ापाररक
िेत्र

१. िेची िागििे छुने िग्गाहरु (साबबक वडा नं.४)

7 िाि 20 हिार

२. िनता चौकिे खि अस्पताि चोकसम्िको िग्गा (साबबक वडा नं.४)

4 िाि 80 हिार

३. अस्पताि िोडिे खि अस्पतािसम्िको िग्गा (साबबक वडा नं.४)

4 िाि 80 हिार

11

आवालसर्
िेत्र

कृवर् िेत्र

िेची िागििा पने संगिचौकिे खि सगरिाथा चौकसम्िका िग्गाहरु(साबबक वडा

7 िाि 20 हिार

नं
िे.
च१४)
ी िागििा पने अस्पताि चौकिे खि तर्ाम्पसिोडसम्िको िग्गा (साबबक वडा

7 िाि 20 हिार

नं
.१५) चौकिे खि अस्पताि अगाडीको चौकसम्िको िग्गा (साबबक वडा नं.१५)
अस्पताि

4 िाि 80 हिार

िेची िागि एस.पी.िोेेडिे खि ववद्र्ुत कार्ाििर्सम्िका िग्गाहरु (साबबक वडा

7 िाि 20 हिार

नं
िे.
च५)
ी िागििे छुने तर्ाम्पस िोडिे खि एस.पी.िोडसम्िका िग्गाहरु (साबबक वडा

7 िाि 20 हिार

नं.
िे
च५)
ी िागििा पने एस.पी. िोडिे खि जि.स.स.का.सम्ि िग्गाहरु (साबबक वडा

7 िाि 20 हिार

जि.स.स.का.िे
खि िेिसम्ि िाने बाटोिा पने िग्गाहरु (साबबक वडा नं.१०)
नं.१०)

4 िाि 80 हिार

अन्र् वपच रोडिे छोएका िग्गाहरु (साबबक वडा नं.४)

4 िाि 80 हिार

अन्र् वपच वाटोिे छोएका िग्गाहरु (साबबक वडा नं.५र १५)

3 िाि 60 हिार

ग्राभेि तथा लभत्री वाटोिे छोएका िग्गाहरु (साबबक वडा नं.४)

3 िाि 60 हिार

ग्राभेि वाटोिे छोएका िग्गाहरु (साबबक वडा नं.५र १५)

२ िाि ४० हिार

वपच रोडिे छोएका िग्गाहरु (साबबक वडा नं.१० र १४)

२ िाि ४० हिार

कच्ची बाटोिे छोएका िग्गाहरु (साबबक वडा नं.४,५र १५)

१ िाि २० हिार

ग्राभेि सडकिे छोएका िग्गाहरु (साबबक वडा नं.१० र १४)

१ िाि २० हिार

कच्ची बाटोिे छोएका सडकहरु (साबबक वडा नं.१० र १४)

60 हिार

बाटोिे नछोएका िग्गाहरु (साबबक वडा नं.४ र ५)

५० हिार

बाटोिे नछोएका अन्र् िग्गाहरु (साबबक वडा नं.१४ र १५)

३६ हिार

बाटोिे नछोएका िग्गाहरु (साबबक वडा नं.१०)

२४ हिार

वडा नं. ९
िेर्च राििागि वव.वप.चौक िे खि साबबक वडा नं.१४ को लसिानासम्ि

आवालसर्
िेत्र

12 िाि

पुष्पिाि िागि (साबबक भद्रपरु ३,४ को लसिािे खि ििन भण्डारी चौकसम्ि

3 िाि 60 हिार

िे वकोटा िागि लशव पञ्चार्न िजन्िर िे खि वव.वप.िागिसम्ि

3 िाि 60 हिार

िे वकोटा िागि

3 िाि 60 हिार

वपपिवोट िे खि िे वकोटा चौकसम्ि

चन्द्रगढी िागि कारागार िे खि लशव पञ्चार्न िजन्िर हुिै वपच वाटोसम्ि

3 िाि 60 हिार

अद्िै त िागि कािो पत्रे र सो वाटो सगँ िोडडएको कािोपत्रे सडक

3 िाि 60 हिार

िेर्च राििागि सगँ िोडडएको िग्गा

3 िाि 60 हिार

पुष्पिाि िागि ििन भण्डारी चौक उत्तर वडा नं.१२ को लसिानासम्ि

१ िाि ८० हिार

िे वकोटा िागि वव.वप.िागि उत्तर वपपिवोटसम्ि

३ िाि

चन्द्रगढी िागि वपच भाग छोडड पुष्पिाि िागिसम्ि

२ िाि ४० हिार

भद्रपुर ८ र ११ को लसिानाको वाटो

२ िाि ४० हिार

अद्िै त िागि कािो पत्रे वाहे कका सडक िार्ाँ वार्ाँ

१ िाि ८० हिार

बद्री िागि

१ िाि ८० हिार
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ििन भण्डारी चौक िे खि हडडर्ा पुिसम्ि

१ िाि ८० हिार

सहार्क कािोपत्रे

१ िाि ८० हिार

पष्ु पिाि िागि स्कुि उत्तरका प्िादटगका वाटोहरु

१ िाि ८० हिार

ग्राभेि वाटो

१ िाि २० हिार

शुक्रराि शास्त्री िागि

१ िाि २० हिार

वव.वप िागि १४ नं.वडा लसिा िे खि िुरिी चौक हुिै प्रथि कल्भटि सम्ि

१ िाि २० हिार

वव.वप िागि िोश्रो स्िाव कल्भटि िे खि पुष्पिाि िागिसम्ि

१ िाि २० हिार

बद्
ु ध िागि रिण टोििे खि स्वगिद्धारी िागि सम्ि र सो लभत्रका प्िदटङ्गका

१ िाि २० हिार

िग्गाहरु
शाजन्त चौकिे खि कालिका फ्र्ाजतट हुिै बुद्ध िागिसम्ि

१ िाि २० हिार

स्वगिद्धारी िागि हुिै अल्छीर्ा गाँउ सिेत वाटो

१ िाि २० हिार

गोिा बस्ती लभत्रवाट पुष्पिाि िागि िोडडने वाटो

१ िाि २० हिार

स्र्ाटु गाँउ लभत्रका वाटाहरु

१ िाि २० हिार

ववपी िागि स्िाव कल्भटि उत्तर प्िदटङ्गहरु

१ िाि २० हिार

चन्द्रगढी िागि िे खि िान लसं रािवंशीको घर हुिै उत्तर िाने वाटो

१ िाि २० हिार

वव.वप िागि

प्रथि कल्भटि िे खि िोश्रो स्िाव कल्भटि सम्ि

वपपि गाछीवाट पौडेि बन्धु दट स्टे ट हुिै िाने पुष्पिाि िागिसँग िोडडएको वाटो

60 हिार
60 हिार

िक्षिण
कृवर् िेत्र

कच्ची

60 हिार

वाटोिे नछोएको

२४ हिार
वडा नं. १०

व्र्ापाररक
िेत्र

आवालसर्
िेत्र

िेिनाथ चौक िे खि िैबत्र िागि सम्ि १०० लि

९ िाि ६० हिार

भैरव चौकिे खि िेिनाथ चौक सम्ि वपच वाटो

९ िाि ६० हिार

चन्द्रगढी हाट तथा विार एररर्ा वपच वाटो

९ िाि ६० हिार

िेिनाथ चौकिे खि उत्तर ववपी चौक,भैरव चौकिे खि ववपी चौकसम्ि वपच वाटो

६ िाि

िेची राििागि पजश्चि चन्द्रगढी पशु बधशािासम्िको िग्गा

६ िाि

िेची राििागििेखि ववताििोड िाने िैबत्रटोिको िग्गा वपच वाटो

4 िाि 80 हिार

िेिनाथ चौकवाट िैबत्र टोिको िानेपानीको वोररङ्ग छे उको वाटो वपच वाटो

4 िाि 80 हिार

िैबत्र िागि िे खि लशवािर् चौकसम्ि

4 िाि 80 हिार

ववपी चौकिे खि लसद्धाथि चौकसम्ि वपच वाटो

4 िाि 80 हिार

िेिनाथ चौक िे खि भक
ृ ु दट िागिसम्ि

4 िाि 80 हिार

िेिनाथ चौक पजश्चि िेिनाथ िागि

4 िाि 80 हिार

ववपी चौकिे खि प्रज्ञा एकाडेिीको वपच वाटो

4 िाि 80 हिार
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रािवंशी िागिवाट वद्
ृ ध आश्रि भवन िाने वाटो

4 िाि 80 हिार

ववताििोड िाने िैबत्रटोिको िुििे खि केन्द्रिोड बरगाछी चौक हुिै चैतुवारी १४

3 िाि 60 हिार

नं.वाडि वपच वाटो
केन्द्रिोड िे खि ववपी चौक सम्ि

3 िाि 60 हिार

िेर्च राििागि पुवि धििराि नघलिरे र दहरण िनतवडाको घडेरी तफि िाने वाटो

3 िाि 60 हिार

िेर्च राििागिवाट पजश्चि १३ नं.वडाका लसिानासम्ि र लसद्धाथि चौक सम्िको

3 िाि 60 हिार

िग्गा
िे
र्च राििागिवाट भरत िनतवडाको घरतफि िाने पुवि पजश्चि र उत्तर िक्षिण

3 िाि 60 हिार

दहरण्र्
िाने वाटो
दहरण्र् िनतवडाको
िनतवडा र घरसम्ि
रिेश कोईरािा
सिेतिे िोिेको घडेरी

3 िाि 60 हिार

िेची राििागि पजश्चिको िग्गा िडानन्ि वलसष्ठ र र्िन
ु न्िन िाहाि सिेत

3 िाि 60 हिार

िोिेको घडेरी
िेची राििागि पजश्चि ििन िनतवडा, िोहन वेडारी सिेत ४ िनावाट िोलिएको
घडेरीको वाटो

िेर्च राििागि पजश्चि पवन काकीको घर उत्तरबट पशु वधशािा हुिै िेिनाथ चौक

3 िाि 60 हिार
3 िाि 60 हिार

आउने बटो
िेची राििागि िण्ड ववपी चौकिे खि सदहि चौक उत्तर सेनत िोिाको िोल्सीसम्ि

3 िाि 60 हिार

ववपी िागि खििा पोिरे िको घरिे खि िुरलि चौक पजश्चि कल्भटि सम्ि वपच सडक

३ िाि

लसद्धाथि चौकिे खि चैतुवारीसम्ि

३ िाि

िैबत्र टोि गोपाि नेउपानेको घर उत्तर हुिै पुवि रचना िागि सम्ि

३ िाि

िेची राििागि पव
ु ि चन्द्रान्त िहािको घर उत्तरवाट सहरी ववकासिे रे िाङ्गकन

३ िाि

गरे को वाटोसम्ि
िेची राििागि पव
ु ि ववपी प्रनतष्ठाको भवन ननिािण स्थि िाने सहरी ववकासिे

३ िाि

रे िाङ्गन गरे को वाटो
िेर्च राििागि पजश्चि ककक िागिका सवै िग्गा

३ िाि

वव.वप चौकिे खि चैतुवारी िाने वाटाको डडल्िी रिण नेपािको घर पुवव
ि ाट उत्तर

३ िाि

िाने िे वव थापािे िोिेको घडेरी को िग्गा
वरगाछी चौकिे खि डडगेन हिािको घरसम्ि

२ िाि ४० हिार

सरोि काकीको घर पजश्चिवाट िक्षिण िेिराि पोिरे िको घर हुिै पजश्चि इन्द्र

२ िाि ४० हिार

बहािरु प्रधानको घर ववताििोड िाने वाटो

कुिकुि नेपािको घरवाट पजश्चि िैबत्र टोिवाट आएको वाटोिा िोडडएको सम्ि

२ िाि ४० हिार

प्रज्ञा एकाडेलिवाट उत्तर र िोडडएको सरस्वती िागि िेर्च िागि सम्िको िग्गा

२ िाि ४० हिार

ववपी िागि उत्तर प्रकाश लशवाकोटी र्धर बहािरु अर्ाििको घडेरी तफि िाने वाटो

२ िाि ४० हिार

एकि िदहिाको घर पछाडी िे खि १२ नं.वाडि को लसिानासम्ि

२ िाि ४० हिार

भक
ृ ु दट िागि िे खि सरस्वनत चौकसम्ि

२ िाि ४० हिार

लशवािर् चौक िे खि िे उननर्ा चौकसम्ि

२ िाि ४० हिार

लभबत्र वपच सडक

२ िाि ४० हिार
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साई िागिको िार्ा वार्ा सडकिे छोएको

२ िाि ४० हिार

ववपी िागि िे खि िक्षिण श्र्ाि हरर अर्धकारीको घर तफि िाने वाटोको िाँर्ा वाँर्ा

१ िाि ८० हिार

भगवनत प्रा.वव.पजश्चि चैतव
ु ारी िाने वाटोिे खि िक्षिण नर्ा बस्ती िेघिाि

१ िाि ८० हिार

रािवंशीको घर िाने वाटो

तोर्ाराि न्र्ौपानेको घर उत्तर धरधरे कल्भटि सम्िका घडेरी

१ िाि ५० हिार

िोनत चोक िे खि काफ्िे चौेैकसम्ि

१ िाि २० हिार

भक
ृ ु दट िागिका िार्ा वार्ाका िग्गाहरु

१ िाि २० हिार

िैबत्रिागि िशरथ िागि सम्िका िाँर्ा वार्ाका िग्गाहरु

१ िाि २० हिार

िशरथ िागिका िग्गाहरु

१ िाि २० हिार

पुष्पिाि िागिका िार्ा वार्ा

१ िाि २० हिार

अरननको िागिका िार्ा वार्ाका िग्गाहरु

१ िाि २० हिार

िग्गाहरु
टावर
िागिका िाँर्ा वार्ाका िग्गाहरु

१ िाि २० हिार

लशविाि चौकिे खि लसद्धाथि चौकसम्ि

१ िाि २० हिार

भद्रपुर ववताििोड सडकवाट उत्तर पुवि िाने िानेपानन िागिको िाँर्ा वाँर्ाको िग्गाहरु
िैबत्रिागि पष्ु पिाि िागिसम्िको िार्ा वार्ाका िग्गाहरु

१ िाि २० हिार
60 हिार

केन्द्रिोडिे खि पजश्चिवाट बत्रिोक भण्डारीको घर अगाडीको वाटोको िाँर्ा वाँर्ाको

१ िाि २० हिार

पुष्पिाि िागिवाट पुवि पन्चकन्र्ा िजन्िर िाने वाटो

१ िाि २० हिार

िैबत्र िागि िे वननर्ा िोिासम्िका िाँर्ा वाँर्ाका िग्गा

कृवर् िेत्र

60 हिार

काफ्िे टोिको उत्तर िक्षिण िागिको िार्ा वार्ा िग्गाहरु

60 हिार

किविगुरी प्रा.वव.िाने िव
ु ै तफैका िाँर्ा वाँर्ाका िग्गाहरु

60 हिार

लसद्धाथि चौकिे खि भतत िवासकोेे घरसम्िका िग्गाहरु

60 हिार

चन्द्रगढीिागि भतत िवासको उत्तरका िग्गाहरु

60 हिार

साववक वाडं नं.१२ को लसिानावाट चन्द्रगढी र्चर्ावगानको ववचभागवाट आएको

60 हिार

प
ुष्पिाि िागि चन्द्रगढी िण्डका िाँर्ा वार्ाका िग्गाहरु
िग्गा

60 हिार

सत्रववघेिा प्िदटगका िग्गाहरु

60 हिार

पष्ु पिाि िागििेखि पजश्चि उत्तर िाने वाटो

30 हिार

पुष्पिाि िागििेखि पुवि उत्तर सतार बजस्तका ववच वाटो

30 हिार

वाटोिे नछोएको

२४ हिार

अनस
ु च
ू ी २

ऐनको दफा २ को उपदफा (१) संग सम्बन्न्धत
संरचनाको न्र्न
ू ति िल
ु र्ांकन
संरचना प्रनत वगि कफट रु.

If]q

पतका िोडाई छत ढिाई

पतका िोडाई दटन वा टार्िको

िाटोको िोडाई वा काठको वा

छाना

सेन्टर वेरा र िस्ता वा टार्िको
छाना
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ब्र्ापाररक, औद्र्ोर्गक तथा
संस्थागत

ब्र्ापाररक,

ब्र्ापाररक, औद्र्ोर्गक

औद्र्ोर्गक तथा

बसोबास

बसोवास

तथा संस्थागत

बसोबास

संस्थागत

s

व्र्ापाररक िेत्र

1300.00

1200.00

900.00

800.00

400.00

350.00

v

आवासीर् िेत्र

1100.00

1000.00

750.00

700.00

300.00

250.00

u

कृवर् िेत्र

800.00

700.00

600.00

500.00

200.00

150.00

ढुंगा वा इटाको पिािि प्रनत रननङ कफट रु. २००.
अन्र् कच्ची घर

00

रु. १५,०००. 00

संरचनाको ह्रास कट्टी दर
संरचनाको ककलसि
आर.लस.लस/ फ्रेि स्ट्रतचर÷लसिेण्ट

पतका िोडाई दटन

संरचनाको

वा टार्िको छाना

आर्ु
१

िोडाईिा इट्टा वा

ढुङ्गाको

गारो – आर.लस.लस. छाना

- ५ वर्ि

िाटोको िोडाई वा काठको
सेड वा कच्ची घर
वा सेन्टर वेरा र िस्ता
वा टार्िको छाना

5

10

15

20

६- १० वर्ि

10

20

30

40

११- १५वर्ि

15

30

45

60

१६- २० वर्ि

20

40

60

80

२१- २५ वर्ि

25

50

75

90

२६- ३० वर्ि

30

60

७५

९०

३१- ३५ बर्ि

35

60

७५

९०

३६- ४० वर्ि

40

60

७५

९०

४१- ४५ वर्ि

45

60

७५

९०

४६- ५० वर्ि

50

60

७५

९०

अनस
ु च
ू ी ३

ऐनको दफा २ को उपदफा(२) संग सम्बन्न्धत
सम्पत्ति करको दर

कर र्ोग्र् िल्
ु र्ांकन

करको िर रु.

पाँच िाि रुपैर्ाँसम्िको िूल्र्ांकनिा

एक िुष्ठ रु एक सर्

छ िाि िे खि िश िाि रुपैर्ाँसम्ि

प्रनत िाि पजच्चस

एघार

प्रनत िाि नतस

िाि िे खि ववस िाि रुपैर्ाँसम्ि

एकाइस िाि िे खि नतस िाि रुपैर्ाँसम्ि

प्रनत िाि रु.चालिस

एकनतस िाि रुपैर्ाँिेखि पँचास िाि रुपैर्ाँसम्ि

प्रनत िाि रु सतरी

16

एकाउन्न िाि रुपैर्ाँिेखि एक करोड रुपैर्ाँसम्ि

प्रनत िाि रु एक सर् िश

एक करोड एक िाि रुपैर्ाँिेखि िई
ु करोड रुपैर्ाँसम्ि

प्रनत िाि रु एक सर् ववस

िई
ु करोड एक िाि रुपैर्ाँिेखि पाँच करोड रुपैर्ाँसम्ि

प्रनत िाि रु एक सर् नतस

पाँच करोड भन्िा िार्थ

प्रनत िाि रु िइ
ु सर् िश

नोट

िल्
ु र्ांकन रकििाई रु. िाििा (round

figure)िा

पररणत गरी करको िर ननधािरण हुनेछ

।
अनस
ु च
ू ी ४

ऐनको दफा ३ संग म्बन्न्धत
भि
ू ीकर (िािपोत) को दर

क्र स

कर र्ोग्र् िुल्र्ांकन

करको िर रु.

1

रु.१० िाि सम्ि

५० िे खि २००

2

रु.१० िाि १ िे खि रु. २० िािसम्ि

३०० िे खि ४००

3

रु.२० िाि १ िे खि रु.३० िािसम्ि

६०० िे खि १०००

4

रु.३० िाि १ िे खि रु.५० िािसम्ि

१५०० िे खि ३०००

5

रु.५० िाि १ िे खि रु.१ करोड सम्ि

४००० िे खि १००००

6

रु.१ करोड १ िे खि रु.२ करोड सम्ि

१३००० िे खि २००००

7

रु.२ करोड १ िे खि रु.५ करोड सम्ि

२६००० िे खि ६००००

8

रु.५ करोड १ िे खि िार्थ

रु.२ प्रनत हिार

अनुसूची ५

(ऐनको दफा ४ को उपदफा(२) संग सम्बन्न्धत)
घर जग्गा बहाि करको दर

नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जततिे घर, पसि, ग्र्ारे ि, गोिाि, टहरा, सेड (छप्पर), कारिाना, िग्गा वा
पोिरी पूरै वा आंलशक तबरिे बहाििा दिएकोिा बावर्िक बहाि रकििा िे हार् बिोजििका िरिे बहाि
कर लिइने छ ।
लस.न.

वववरण

१

कानुन बिोजिि गठन भएको सघ संस्थान, वववत्तर् तथा सो

बावर्िक बहाि रकििा १०

सरह संस्था, कम्पनी, सरकारी कार्ाििर्, सरकारी कम्पनी

प्रनतशत

17

बावर्िक बहाि करको िर

तथा संस्थान तथा ननकार्हरु बहाििा लिइ उपभोग गरे को
२

प्राकृनतक व्र्जतत (व्र्जततगत कारोवार गने व्र्वसार्ीहरु)

बावर्िक बहाि रकििा ५ प्रनतशत

बहाििा लिइ उपभोग गरको
बहाि करको न्र्ूनति रकि कार्ि गनि िे हार् आधार लिईनेछ ।
क)
ि)

प्रचलित बिार िर

स्वर्ं घोर्णा

अनस
ु च
ू ी ६

ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) संग सम्बन्न्धत

व्र्वसार् इजाजत (दताथ नवीकरण) दस्तरु को दर
क्र.सं.

व्र्बसार्को ककलसि

वावर्िक िस्तुर
रकि रु.

Jofkf/ Joj;fo
१

गल्िा तथा ककराना पसि
ककराना थोक तथा िुद्रा पसि
ककराना िूद्रा पसि

श्रेष्णी क

श्रेष्णी ि

700.00

लभत्री सडकिा रहे का साना ककराना पसि
२

३

1,000.00
श्रेष्णी ग

500.00

कपडा तथा फेन्सी पसि रे डडिेट तथा थानवािा
कपडा तथा फेन्सी थोक पसि

5,000.00

कपडा तथा फेन्सी िद्र
ू ा पसि श्रेणी क

3,500.00

कपडा तथा फेन्सी िद्र
ू ा पसि श्रेणी ि

2,500.00

ब्र्ाग हाउस

2,500.00

िुत्ता चप्पि पसि
िूत्ताको शो रुि

5,000.00

िूत्ता चप्पि बबकक्र गने पसि श्रेणी क

2,500.00

आफै िुत्ता बनाई बेच्ने १ िना िाई पूणि छुट
४

भाडा पसि, ककचन सािाग्री
भाडा तथा ककचन सािाग्री थोक पसि

5,000.00

भाडा तथा ककचन सािाग्री पसि

2,500.00

साधारण भाडा िद्र
ू ा पसि

2,000.00

आफ्नो श्रििि
ु क काि तथा िाटाका भाडा वनाई बबक्री गने
नोट अपाग
५

तथा

ववधुवािाई पूणि छुट

होटे ि एंड िि

18

500.00

होटे ि एंड िि श्रेणी क 5 star

50,000.00

होटे ि एंड िि श्रेणी ि 4

40,000.00

star

होटे ि एंड िि श्रेणी क 3
होटे ि एंड िि श्रेणी ि 2

star

30,000.00

star

20,000.00

होटे ि एंड िि श्रेणी ि 1 star

10,000.00

भोिनािर्

2,000.00

रे स्टुरे न्ट/बार

4,000.00

िोहरी सांझ /नाच गान भएको

5,000.00

होटे ि,िि, लिष्ठान्न, तर्ाटररंग आदि सेवाहरु िध्र्े कजम्तिा कुनै ३
प्रकारका संर्ुतत सेवा व्र्वसार्

5,000.00

होटे ि ,िि, लिष्ठान्न , तर्ाटररंग

आदि सेवाहरु िध्र्े कजम्तिा कुनै

२ प्रकारका संर्ुतत सेवा व्र्वसार्

4,000.00

तर्ाटररंग पसि

3,500.00

लिष्ठान्न पसि श्रेणी क

2,000.00

र्चर्ा कफी तथा लिठाई

पसि श्रेणी ि

1,200.00

सािान्र् र्चर्ा कफी पसि (फुटथापिा)

500.00

पाटी

प्र्ािेस

10,000.00

िािक पिाथि बबक्री गने तथा िाना िुवाउने पसि

3,000.00

िािक पिाथि बबक्री गने साधारण पसि

2,000.00

डेर्री पसि

1,200.00

फास्टफुड िािा पसि

2,000.00

बेकरी पसि
६

1,500.00

ननिािण सािग्री तथा ववद्र्ुत सािाग्री पसि
हाडिवेर्र / सेनेटरी/ पेन्ट/िेलशनरी/

७

८

तथा िाबिि पसि

6,000.00

रड र लसिेन्ट नभएको हाडिवेर्र पसि

5,000.00

ववद्र्त
ु सािाग्री िद्र
ू ा पसि

3,000.00

सोिार बवत्त बबक्री पसि

2,000.00

ग्िास हाउस

1,500.00

सन
ु चांिी तथा गहना बनाउने पसि
सून चािी पसि श्रेणी क

8,000.00

सून चािी पसि श्रेणी ि

4,000.00

स्टे शनरी,पस्
ू तक तथा िननहारी पसि
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स्टे शनरी तथा पस्
ू तक ववतरक श्रेणी क

5,000.00

स्टे शनरी तथा पस्
ू तक थोक

3,500.00

स्टे शनरी तथा पस्
ू तक िद्र
ू ा

2,500.00

कस्िेदटकक पसि
कस्िेदटकक थोक पसि

3,500.00

कस्िेदटकक िुद्रा पसि

2,500.00

धागो टाक

1,700.00

फस्नर थोक पसि

धागो टाक फस्नर िुद्रा पसि
९

1,200.00

िाछा, िासु ववक्री पसि
िासु /तािा िाछा/ लसद्रा
अण्डा

ववक्री पसि ववक्री पसि

ववक्री पसि

500.00

गाइगोरु, रांगाभैंसी, िसीबोका छािा संकिन वा ववकक्र
१०

1,000.00

1,000.00

और्धी व्र्वसार्
और्धी थोक तथा ववतरक

5,000.00

और्धी पसि र्चककत्सक राखि व्र्वसार् गरे का

5,000.00

और्धी िूद्रा पसि

3,000.00

आर्ुवेदिक /होम्र्ोपेर्थक और्धी पसि

2,000.00

एग्रोभेट थोक पसि / ककटनाशन और्र्ध तथा िि िाि बबक्रेताठुिोको )
(िागी
एग्रोभेट

5,000.00
िद्र
ू ा पसि ककटनाशन और्र्ध तथा िि िाि / बबक्रेता

(साना ककसानको िागी)
११

सच
ू ीकार

(लसिाई पसि )

लसिाई पसि श्रेणी क िई
ु

थान िेलसन भन्िा बढी भएको

1,500.00

लसिाई पसि श्रेणी ि िई
ु

थान िेलसन सम्ि भएको

1,000.00

बुदटक ल्र्ाब्रटोरी

1,500.00

लसिाई िेलसन बबक्री तथा ििित

2,000.00

नोट हाते
१२

2,500.00

िेलसन राखि लसिाई गनेिाई कर नलिने ।

इिेतट्रोननक ववक्री पसि
िोवाइि कम्पनी सेल्फ उपशािा, ववतरक

5,000.00

फ्रीि ,दट. भी. डेक तथा पाटि ववक्री पसि

5,000.00

िोबाईि,तर्िरा, रे डीर्ो , घडी पसि

3,000.00

रे डीर्ो,घडी,,तर्ाल्कूिेटर पसि

2,000.00

अडीर्ो , लभडीर्ो

1,500.00

तर्ासेट

पसि
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१३

ििित तथा संभार सेवा
इजन्िन ििित बस (हे भी),
िीप, कार तथा टे तटर
िोटरसाइकि

ट्रक

3,000.00

ििित तथा सलभिलसंग

ििित
ििित सेवा

1,500.00

ििित सेवा

1,500.00

रे डीर्ो,घडी,,तर्ाल्कूिेटर र प्रेसर

कुकर, दहटर तथा अन्र् सानो ववद्र्ुत

सिान ििित पसि

१४

1,500.00

ररतसा, साईकि ििित

700.00

सवारी साधन धि
ु ाइ गने

700.00

फिाि िस्तापाताको सािाग्री वनाउने तथा ििित गने

1,500.00

टार्र ररसोलिंग

1,500.00

टार्र ििित ,हावा भने पञचत हाल्ने

1,000.00

सवारी साधन एिेन्सी,थोक ववक्री पसि
बस,ट्रक , ट्र्ातटर

तथा पाटि पुिाि पसि

जिप,कार प्रनत डडिर

10,000.00

िोटरसाइकि डडिर

9,000.00

िोटरसाइकि सब डडिर

5,000.00

साईकि ननिािण

6,000.00

तथा बबक्री

िोटर पाटि तथा बोडी

बबल्डसि

सािान ववक्री श्रेणी क

टार्र डडिर
१५

3,000.00
2,500.00

दट लभ.,डेक ,िोबाईि ,कफ्रि
इिेतट्रोननक

तफि

5,000.00
4,000.00

सञ्चार सेवा
किरल्र्ाव सेवा
फोटो स्टुडडर्ो

1,500.00
सेवा

1,000.00

टे लिफोन ,िोवाईि सेवा प्रिार्क कम्पनी िाई ननिी

5,000.00

िोवाईि सेवा प्रिार्क कम्पनी को

5,000.00

सिलभिस सेन्टर

िोवाईि सेवा प्रिार्क कम्पनी को पसि

2,000.00

दट.लभ. च्र्ानि प्रसारण सेवा

10,000.00

केबि
ू च्र्ानि प्रसारण सेवा

10,000.00

एफप्रसारण.एि. सेवा

5,000.00

टुर एंड ट्राभल्स

3,000.00

सेवा वार्ु सेवा कम्पननको / शािा

फोटोकवपसाइवर.ओ.सी.पी/ तर्ाफे सेवा

2,000.00

कुररर्र सेवाको िख्
ु र् कार्ाििर्

2,500.00

कुररर्र सेवाको शािा कार्ाििर्

1,500.00
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अनिाईन सािान बबक्री
१६

2,000.00

ड्राईजतिननक धोवव पसि ड्राई- जतिननक पसि

१७

सैिन
ु तथा ब्र्दु टपाििर सेवा
ब्र्ुदट पाििर सेवा ब्र्ुदटलशर्न तालिि सदहतको

2,500.00

ब्र्ुदट पाििर सेवा

1,500.00

सैिून २ सीट

1,500.00

सैिून २
१८

1,500.00

िार्थ

सीट

िदिरा, सत
ु ी

सम्ि

1,000.00

िन्र्, हल्का पेर् पसि

रतसी, ववर्रको ववतरक

१९

२०

12,000.00

रतसी, ववर्रको डीिर, सप्िार्सि

10,00.00

रतसी, ववर्रको िूद्रा बबकक्र पसि

4,000.00

चूरोट , बबडी

, सुतीिन्र्

7,000.00

चूरोट , बबडी

, सुतीिन्र् पिाथिको थोक पसि

6,000.00

चूरोट , बबडी

, सुतीिन्र् पिाथिको िुद्रा पसि

2,500.00

पिाथिको डीिर पसि

हल्का पेर् पिाथिको डीिर

5,000.00

हल्का पेर् पिाथिको िूद्रा पसि

2,000.00

र्चर्ापवत्त बबक्रेता
र्चर्ापवत्त बबक्रेता थोक

3,000.00

र्चर्ापवत्त बबक्रेता िुद्रा

1,500.00

हररर्ो र्चर्ापवत्त बबक्रेता

2,000.00

बबत्तीर् सेवा
बाखणज्र् वैंक तथा बबकास बैंक प्रनत शािा कार्ाििर्

20,000.00

फाइनान्स कम्पनी िुख्र् कार्ाििर्

10,000.00

फाइनान्स कम्पनी

शािा प्रनत शािा

7,000.00

ववत्तीर् सहकारी संस्था ( बहुउिे लसर्)

3,000.00

ववत्तीर् सहकारी संस्था (अन्र्)

1,000.00

िघुववत्त कम्पनीहरु

3,500.00

वविा कम्पनीहरु िुख्र् कार्ाििर्

२१

10,000.00

वविा कम्पनीहरु शािा

5,500.00

िनी एतसचेन्िर

3,000.00

पेट्रोलिर्ि पिाथि
पेट्रोलिर्ि पिाथि पम्प भएको

7,000.00
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पेट्रोलिर्ि पिाथि पम्प नभएको डडिर

4,000.00

ग्र्ांस लसलिन्डर ववक्री डडिर

2,000.00

िट्टीतेि

1,000.00

बबक्री गनेिाई

२२

कवाडी सिान, िालि वोरा िररि बबक्री

5,000.00

२३

डुग
ं ा , र्गट्टी

3,000.00

२४

बांस

२५

टे न्ट हाउस तथा पेण्डाि बनाउने
टे न्ट

२६

२७

िस्ता ननिािण साम्रागी बबक्री गने

िम्िा गरी बबक्री गने

1,500.00

हाउस

3,000.00

पेण्डाि बनाउने (वविे शी भारतीर्िाई पटके)

5,000.00

िाइकवविूिी/ डेकोरे शन

2,000.00

तर्ाटररंगको सिानहरु भाडािा उपिब्ध गराउने

1,500.00

बैण्ड

1,000.00

बािा

काठ तथा कोइिा िररि बबक्री
कोईिा िररि बबक्री

8,000.00

काठ तथा िाउरा

3,000.00

िाउरा िात्र ववक्री गने

2,000.00

फननिचर एवं फननिशसि
स्टीि , काठ

आल्िूननर्िको फननिचर पसि

3,000.00

फननिशसि पसि

2,000.00

२८

स्नुकरपुि हाउस/

1,000.00

२९

बबज्ञापन सेवा

1,500.00

३०

रोिगारी सेवा
स्विे शी रोिगारी सेवा

1,500.00

वविे शी रोिगारी सेवा

5,000.00

३१

साईनबोडि िेख्ने ( पेन्टर)

1,000.00

३२

हाउजिंग कम्पनी (िग्गा िररि बबक्री)

३३

पेशा (बबशेर्ज्ञ परािशि तथा अन्र् ब्र्वसार्ीक सेवा)

10,000.00

र्चककत्सक

5,000.00

पशु र्चककत्सक

3,000.00

िन्त र्चककत्सा सेवा

3,000.00

इजन्िननर्र

5,000.00

सव इजन्िननर्र

3,000.00

कानून व्र्वसार्ी

अर्धवतता

5,000.00

अलभकताि , ईिाित प्राप्त िेिापढी व्र्वसार्ी
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1,000.00

कम्पाउण्डर

1,000.00

वविा एिेन्ट

/ शेर्र ििाि

1,000.00

कबबराि

1,000.00

अनुसन्धानकताि परािशि िाता

3,000.00

सभेर्र

2,000.00

कन्सल्टे न्ट सेवा
३४

ननिािण

8,000.00

ब्र्वसार्

श्रेणी क

10,000.00

श्रेणी ि

7,000.00

श्रेणी ग

5,000.00

वविे शी ननिािण

ब्र्वसार्ी भएिा

bf]Jj/

घर ननिािण ठे किे िारी व्र्वसार्
३५

िेिा पररिण

ब्र्वसार् तफि

िेिा पररिण

ब्र्वसार् श्रेणी क

3,000.00

िेिा पररिण

ब्र्वसार् श्रेणी ि

2,500.00

िेिा पररिण

ब्र्वसार् श्रेणी ग र घ

2,000.00

कम्प्र्ुटर

३६

3,000.00

एनालिस्ट तथा प्रोगा्रिर

2,000.00

अनूवािक

1,500.00

सािान ढुवानीकताि तथा कम्पनी

2,000.00

लशिा सेवा
संस्थागत लशिािर् तर्ाम्पस

6,000.00

संस्थागत लशिािर्

5,000.00

िाध्र्लिक ववद्र्ािर्

संस्थागत लशिािर् आधारभुत ववद्र्ािर् १ िे खि ८ सम्ि

3,500.00

पूवि

3,000.00

प्राथलिक ववद्र्ािर्

छात्र / छात्राबस

2,500.00

िंटेश ्वरी तथा लशशू स्र्ाहर केन्ि
पोिी टे कननकि इजन्स्टच्र्ुट

2,000.00

, प्रलशिण सिेत

4,000.00

नलसिंग , लसए , एच. ए. , लस. एि. ए प्रलशिण सिेत

5,000.00

एिुकेशनि कन्सल्टे न्सी

सेवा

3,000.00

तालिि तथा अनूसन्धान केन्द्र

3,000.00

कम्प्र्ुटर तालिि/ भार्ा लशिा कोर्चंग सेन्टर/ इिेतटोननक /सवारी
चािक तालिि केन्द्र
संगीत /डान्स
३७

तालिि केन्द्र/

3,000.00
जिििाना

गैर सरकारी संस्थाहरु
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कफटनेश सेन्टर

2,000.00

अन्तराजस्ट्रर्
रास्ट्रीर्

३८

गैर सरकारी संस्थाहरु

6,000.00

गैर सरकारी संस्थाहरु

4,000.00

स्थानीर् गैर सरकारी संस्थाहरु

500.00

स्वास्थ सेवा
गैह्र सरकारी अस्पताि/ नलसिंगहोि

5,000.00

एि.आइ.आर./ लसदट स्तर्ान/ अल्टासाउण्ड जतिननक

3,000.00

दिशा,वपसाव,रगत िांच तथा एतसरे जतिननक ( प्र्ाथोिोिी जतिननक)

3,000.00

अतर्प
ु न्चर,थेरापी,

2,000.00

चश्िा पसि श्रेणी

1,500.00

३९

पशुपंक्षिको

1,500.00

४०

डडपाटि िेन्टि पसि

४१

र्गफ्ट तथा फोटो

४२

बांसको नाग्िो, डोको, कुचो बबक्री

1,000.00

४३

िािर्चनी, अिैर्च, सकिेि, सुपाडी बबक्री गने (सािान्र्)

1,000.00

४४

िूबब्रकेसन सेकेसन तफि

आहार िाना/ बबक्री पसि

5,000.00
फ्रेि पसि

1,500.00

िूबब्रकेसन ववतरक

5,000.00

िूबब्रकेसन िूद्रा बबक्री

2,500.00

४५

ववववध ववर्र्का सािान सप्िार्सि तथा एिेन्सीहरु

3,000.00

४६

फिफूि पान पसि /

४७

फिफूि थोक पसि

2,500.00

फिफूि िुद्रा पसि

1,000.00

सागसब्िी थोक पसि

1,500.00

सागसब्िी िुद्रा पसि

1,000.00

फुि तथा ववरुवा बबक्रेता

1,000.00

पान पसि

1,000.00

छापािाना
अफसेट लसलिण्डर

४८

सदहत प्रेस

5,000.00

छापािाना

2,000.00

जस्क्रन वप्रन्ट

1,500.00

अनिाइन पबत्रका

1,500.00

छपाई तथा पत्र पबत्रका प्रकाशन

1,000.00

नसिरी व्र्वसार्
र्चर्ा नसिरी

3,300.00

र्चर्ा नसिरी वाहे क अन्र् नसिरी

2,200.00
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उद्र्ोग तफि
४९

िोववि ररफाइन उद्र्ोग

५०

चाउचाउ उद्र्ोग

५१

कूककि / पाउरोटी

2,000.00
15,000.00

उद्र्ोग

2,200.00

पापड / नुडल्स / र्चप्स उद्र्ोग

५२

3,000.00

५३

सत
ु ीिन्र्,गट
ु का,बबडी

५४

अगर बत्ती तथा िैन बत्ती उद्र्ोग

2,200.00

५५

िाििोड / भुजिर्ा / फुकुरिाना उद्र्ोग

2,200.00

५६

िसिा उद्र्ोग

7,700.00

५७

कपास उद्र्ोग

5,500.00

५८

इिेजतट्रक जस्वच बोड

५९

सेिर लिि / फ्िावर लिि ५ करोड भन्िा बढी पुिी भएको

६०

सेिर लिि / फ्िावर लिि

5,500.00

६१

हिर लिि / कुटानी वपसानन लिि/ र्चउरा लिि क श्रेणी

3,300.00
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हिर लिि / कुटानी वपसानन लिि/ र्चउरा लिि ि श्रेणी

2,000.00

६३

प्िाजस्टक उद्र्ोग ठुिो

10,000.00

६४

प्िाजस्टक उद्र्ोग सानो

8,800.00

६५

िुट बाइनडडंग

उद्र्ोग

15,000.00

बनाउने

1,100.00
10,000.00

तफि

िेलसनवाट िुट बाइनडडंग

2,750.00

हातवाट

1,650.00

िुट बाइनडडंग

६६

डेरी उद्र्ोग

2,200.00

६७

कराही उद्र्ोग

2,200.00

गिौचा उद्र्ोग
६८

गिौचा उद्र्ोग

11,000.00

सिुहगत गिैचा उद्र्ोग
६९

७०

पिाइउड

उद्र्ोग

गारिेन्ट

उद्र्ोग

15,000.00

१०० भन्िा बढी

िेशीन भएको

8,800.00

५०

िेशनन भएको

5,500.00

सम्ि िेलशन भएको

3,300.00

१
७१

2,000.00

िे खि १००
िे खि ५०

फननिचर तथा साःलिि
साःलिि

5,500.00

फननिचर उद्र्ोग

3,300.00

ववट उद्र्ोग

2,750.00
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७२

ग्रीि उद्र्ोग

७३

पशू आहर उद्र्ोग

७४

कन्फेतसनरी उद्र्ोग

4,000.00

७५

लसरक डसना उद्र्ोग

4,400.00

७६

लिनरि वाटर उद्र्ोग

4,400.00

७७

बरफ, आइसक्रीि उद्र्ोग

2,200.00

७८

भाडा

3,000.00

७९

तािा, वपत्ति, कूकर

८०

आल्िनू नर्ि कफल्टर

८१

बाल्टी /स्टोभ

८२

सोडा

८३

अचार िस्ता घरे िु

८४

सेनेटरी उद्र्ोग

5,500.00

८५

भेननर्र उद्र्ोग

8,800.00

८६
८७
८८

3,300.00
10,000.00

उद्र्ोग

4,400.00
/आल्िनू नर्िको गि
ृ तथा सािान बनाउने

5,000.00
1,650.00

/स्तवास शवित उद्र्ोग

2,750.00

उद्र्ोग

1,100.00

पशु पािन उद्र्ोग

15,00.00

पन्छी पािन उद्र्ोग

1,000.00

पशु पन्छी , पािन उद्र्ोग

र कृवर् उद्र्ोग

3,000.00

८९

र्चर्ा उद्र्ोग (हररर्ो पवत्त पेलि र्चर्ा उत्पािन गने )

९०

र्चर्ा उद्र्ोग ( सानो

९१

रे लिंग,पुि, इनारको ररंग तथा लसिेन्टका अन्र् सािान बनाउने उद्र्ोग

2,200.00

९२

लसिेन्टका पोि तथा हृर्ुि पाईप / पेपर वल्क उद्र्ोग

5,500.00

९३

िट
ु

2,200.00

९४

एििी.वप. ग्र्ास उद्र्ोग

11,000.00

९५

इँट उद्र्ोग

20,000.00

९६

उनन कपडा

९७

कोल्ड

९८

इन्टरनेट

९९

लसिेन्ट

१००

रासार्ननक िि उद्र्ोग

11,000.00

१०१

वार्र उद्र्ोग

11,000.00

१०२

र्चर्ापवत्त प्र्ाकेजिग उद्र्ोग

१०३

क्रसर उद्र्ोग

तथा धागोवाट

र्ग्रन र्चर्ा उत्पािन गने )

तैर्ार गररने झोिा

उद्र्ोग

10,000.00
4,000.00

2,200.00

स्टोरे ि

11,000.00

सेवा प्रिार्क

7,700.00

उद्र्ोग

20,000.00

6,600.00
10,000.00

27

१०४

हस्तकिा उद्र्ोग

१०५

ित्त
ु ा चप्पि उद्र्ोग

१०६

रड तथा जस्टि उद्र्ोग

१०७

सावन
ु प्र्ाकजिग उद्र्ोग

4,000.00

१०८

सेनेटाईिर उद्र्ोग

2,000.00

१०९

काटुन उद्र्ोग

1,650.00
5,000.00
15,000.00

३,०००।००

िार्थ उल्िेखित बाहे कका कुनै पनन व्र्वसार् र उद्र्ोगिाई तत्काि ननणिर् गरी
नगर सभािा अनुिोिन गराउने गरी कर िगाउन सककने छ .

रु ५०० िे खि
५००० सम्ि

अनस
ु च
ू ी ७

ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) संग सम्बन्न्धत
जडडबट
ु ी, कवाडी, जीवजन्तु करको दर

क्र. सं

करको ककलसि

करको िर

क)

ऊन, िोटो, िडडबट
ु ी, वनकस

१.

ऊन (प्राकृनतक, कृबत्रि, िगर) प्रनत के. िी.

२.

िोटो, सािधप
ु प्रनत के.िी.

१।—

३.

िदटबुटीहरु प्रनत के. िी.

१।—

४.

बनकस (िर), बाबबर्ो, ििहन पत्ता, छ्वािी, पराि, वगास, ननगािो, िोकता,

—।१० पैसा

—.@) k};f

पटे र,अजम्िसो (कुच्चो) प्रनत के.िी.
ि)

कवाडी िािसािान

१.

िािी सीसी (ववर्र) वोतिको साइि हे री प्रनत गोटा

!.—

२.

िािी सीसी (िदिरा र अन्र्) ५०० एि.एि. भन्िा िार्थ प्रनत गोटा

!.—

३.

िािी सीसी (िदिरा र अन्र्) ५०० एि.एि. भन्िा ति प्रलभत गोटा

—.%) k}सा

४.

प्िाजष्टक (बोति, भा“डाकु“डा, परु ाना ित्त
ु ा, चपि, ग्र्ािन र िककिन िककिन

@.—

आदि) प्रलभत के.िी
५.

िािी बोरा
५० के.िी सम्ि िाद्र्ँन्न अ“ट्ने प्िाजष्टकका बोरा प्रनत गोटा
५० के.िी. सम्ि िाद्र्ान्न अ“ट्ने िुटका बोरा प्रनत गोटा

!.—
@.—
#.—

१०० के.िी. सम्ि िाद्र्ान्नअ“ट्ने िुटका बोराप्रलभत
६.

तेिको दटन

!).—
%.—

१० लिटरभन्िा बढी अ“ट्ने ठूिो प्रनत गोटा
१० लिटरभन्िा कि अ“ट्ने सानो प्रलभत गोटा
७.

पन
ु ाः प्रशोधन (ररसाइकलिङ्ग गरी पन
ु ाः प्रर्ोग हुन सतने
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खझण्डु (प्राकृनतक र कृबत्रि उनका टुक्रा) प्रनत के.िी
गािेण्टको कपडाको टुक्रा प्रनत के.िी.
ििेको िोववि प्रनत लिटर
िुट र प्िाजष्टकका बोरा प्रनत के.िी.
कापेटका टुक्रा प्रनत के.िी.
टार्रट्र्ूब प्रनत के.िी.
थोत्रो दटन प्रनत के.िी.
परु ानो ड्रि प्रनत के.िी.
पुराना कागि (अिबार, न्र्ूिवप्रन्ट) प्रनत के.िी.
पुराना अन्र् कागि (काटुिन सिेत) प्रनत के.िी.
धातुका टुक्राहरू र पत्रुभइ काि निाग्ने भएका धातु सािानहरू
क) फिाि प्रनत के.िी.
ि) अन्र् धातु (वपत्ति, तािा आदि) प्रनत के.िी.

!.—
!.—
%.—
!.—
!.—
!.—
@.—
%.—
!.—
!.—
!.—
!.—
@.—
%.—
#.—
@.—
!.—
!.—

ग) थोबत्रएर काि निाग्ने िेलशनरी औिार प्रनत के.िी.
पोलिर्थन पाइपका टुक्राहरू प्रनत के.िी.
लससा (लिड) को धुिो वा टुक्रा प्रनत के.िी.
का“चको धुिो र टुक्रा प्रनत के.िी.
ग)

प्रचलित कानूनिे ननर्ेध गररएको िीविन्तु वाहे कका अन्र् ित ृ वा िाररएका
िीविन्तुको हाड, लसङ, प्वाँि, छािा
हा“स, कुिरु ा िस्ता पंछीहरूको प्वा“ि प्रनत के.िी.
हाड प्रनत के.िी.
लसंग प्रनत के.िी.

!.—
!.—
!.%)
!.%)
@).—
!).—

िूर प्रनत के.िी.
छािा (ठूिो) प्रनत गोटा
छािा (सानो) प्रनत गोटा

अनस
ु च
ू ी ८

ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) संग सम्बन्न्धत
सवारी साधन करको दर

क्र.स.

सवारी साधनको ककलसि

वावर्िक करको िर

१.

अटोररतसा ननजि

5,000.00

२.

अटोररतसा भाडा

4,000.00

३.

ववद्र्ुतीर् ररतसा

1000.00
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४

ववद्र्ुतीर् स्कुटर

500.00

अनस
ु च
ू ी ९

ऐनको दफा ८ को उपदफा(१) संग सम्बन्न्धत
त्तवज्ञापन करको दर

ववज्ञापन सािग्रीको ककलसि

वावर्िक करको िर (रकि रु)

होडडिंग बोडि प्रनत वगि कफट

25.00

ननर्ोन बोडि प्रनत वगि कफट

20.00

ग्िो साइिंन ववद्र्ुनतर् बोडि प्रनत वगि कफट

30.00

जस्क्रन वोडि प्रनत वगि कफट

15.00

बत्रलभिन वोडि प्रनत वगि कफट

30.00

कफल्िी व्र्ानर वा पोस्टर प्रनत

वगि कफट

10.00

आकासे वेिुन प्रनत वगि कफट
साना वोडि ३०

500.00

वगि कफट भन्िा घटी

30.00

गाडीिा िेखि ववज्ञापि प्रनत वगि कफट

25.00

गाडीिा वोकक ववज्ञापन प्रनत वगि कफट

30.00

व्र्ानर गेट
ठुिो साइि

100.00
व्र्ानर

300.00

वाि पोस्टर प्रनत वगि कफट

5.00

वाि पेजन्टं ग प्रनत वगि लिटर

5.00
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अनस
ु च
ू ी १०
ऐनको दफा १० को उपदफा (१) संग सम्बन्न्धत
बहाि बबटौरी शल
ु कको दर
क्र.सं.

वववरण

१

cfkm\gf] /]vb]vdf /x]sf] ;fj{hlgs :yn, P]nfgL hUuf jf af6f]sf] 5]psf] hUufdf
ePsf
s_ िख्ु र् िेची िागि िि
ु साइडको िग्गा प्रनत वगिकफट िालसक रु.
v_ लभत्रीसडकिा, गुद्री पट्टी र बसपाकि सिेतको वपच सडकिे छोएको िग्गा प्रनत
वगि कफटिालसक रु.

u_
3_

शुल्कको िर

10.00
5.00

सो बाहे क अन्र् सम्पूणि िग्गा प्रनत वगि कफटिालसक रु.
िेती र्ोग्र् ििीन प्रनत कठ्ठा वावर्कि रु.

2.00

कृर्कहरुिे तरवि
ु ा िेतीको प्रनत कठ्ठाको करननतरी िेची बगरवाट बबक्रीका िार्ग
िगेिा प्रनत गाडा रु १००/-,प्रनत टे तटर / वपकअप भेन रु५००/- प्रनत ट्रक रु २,०००/-

150.00

का िरिे असुि गररनेछ ।
२

सावििननक स्थि, हाटबिार, िेिा, िात्रा आदििा थापेका पसि वगीकरण अनुसार
प्रनत पसि प्रनत दिन
सागसव्िी पसि (हररर्ोपात) सानो

5.00

सागसव्िी पसि (हररर्ोपात) ठुिो

7.00

तरकारी िन्र् पसि िै ननक

10.00

फिफुि र सो सरह पसि

15.00

ककराना पसि

15.00

थान कपडा
रे डडिेड

पसि

कपडा

रे डडिेड कपडा

25.00

पसि वादहरवाट

तैर्ार भई आएको

पसि स्थानीर् सर्ु चकारवाट

तैर्ार भई आएको

25.00

10.00

काठको सािान बबक्री गने

15.00

लसल्भर, स्टीि , धातक
ु ा भाडाकुडा बबक्री गने

25.00

पुिापाठका भाडाकुडा

15.00

तथा सिान बबक्री

फिाि पसि स्थानीर् उत्पािन

10.00

फिाि पसि बादहर उत्पािन भई आएको

15.00

हास, कुिुरा , परे वा प्रनत गोटा

5.00

हास,

7.00

कुिुराका अण्डा बेच्ने

कागती िात्र बेच्ने

7.00

सुनार पसि

25.00

हिाि, िोर्च

10.00
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चट्टी, झल्िा बेच्ने

7.00

अस्थार्ी काटा (फ़डडर्ा )

10.00

डोको, नाम्िो, घि
ु , कुचो बेच्ने िाई

15.00

और्र्ध, िडडबट
ु ी बेच्ने पसि

10.00

सक
ु िेि, ल्वाग बेच्ने पसि

15.00

छुपी थोक पसि

20.00

ित्त
ु ा चपि पसि

15.00

िाछा

पसि ठुिो

(िाछा

बबक्री स्थि बाहे क)

25.00

िाछा

पसि सानो (िाछा

बबक्री स्थि बाहे क)

10.00

िुरई , र्चउरा बेच्ने पसि

15.00

र्चर्ा नास्ता तथा िाना बेच्ने पसि

15.00

फुिफि रस (िुस) बेच्ने

15.00

ववस्कुट, पापड , प्र्ािी, पाउरोटी

बेच्ने पसि

7.00

तस्वीर, पुस्तक बेच्ने

15.00

िननहारी, चुरा पसि

15.00

धागो, ररवन पसि
िाटाका भाडा
छाता ,टचि

कुडा

िाईट

7.00

बेच्ने पसि

7.00

ििित गने

7.00

टोपी बेच्ने

7.00

तर्ारी झोिा बेच्ने

7.00

घडी

ववक्री गने

15.00

ववउ वविन बेच्ने
फिफुिका वोट

15.00

ववरुवा बेच्ने

20.00

फुिका ववरुवा बेच्ने

15.00

साग सव्िीका ववरुवा बेच्ने

10.00

ठे िािा

20.00

चाउलिन, िि, पानीपरु ी बेच्ने

रे डडर्ो , िाइटर
सत
ु ीिन्र्

िगाएत चार्नीि तथा अन्र् वविे लश सािान बेच्ने

सािान बेच्ने

20.00
20.00

िसी, बोका, भेडा, च्र्ांग्रा, सग
ंु रु , बंगरु , पाठापाठी, बाख्रा, बाख्रीिा रु.७००।०० सम्ि
िूल्र् पनेिाई लिने दिने िव
ु ैबाट प्रनत गोटा रु.१०।००, रु.१०।०० पने गरी िम्िा
रु.२०।०० र रु.७००।०० भन्िा बढी िोि पनेिाई लिने दिने िव
ु ैबाट रु.१।००,
रु.१।०० गरी सर्कडा रु.

2.00

एक पररवारबाट २ वटा कुिुरा बेच्न ल्र्ाएिा कर नलिने । सो िार्थ िनतसुकै
ल्र्ाएिा कुिुरा (चल्िा बाहे क) प्रनत गोटा लिने दिनेबाट बराबर पने गरी रु.५।००
का िरिे प्रनत गोटा रु.

5.00
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एक पररवारबाट २ वटा हांस बेच्न ल्र्ाएिा कर नलिने । सो भन्िा िार्थ िनतसुकै
ल्र्ाएिा प्रनतगोटा लिने दिने िव
ु ैबाट बराबर पने गरी रु.५।०० का िरिे प्रनत गोटा
रु.

5.00

एक पररवारबाट १ िोडी परे वा बेच्न ल्र्ाएिा कर नलिने । सो भन्िा िार्थ
िनतसुकै ल्र्ाएिा प्रनत िोडी लिने दिनेबाट बराबर पने गरी रु.

5.00

२ ककिोसम्ि िाछा, गंगटा बबक्री गनि ल्र्ाउनेसंग िै ननक कर नलिने । सो भन्िा
बढी िाछा, गंगटा बबक्री गनेबाट प्रनत १० ककिोिा िै ननक रु.
िाछा, िासु पकाई बबक्री गनेबाट िै ननक रु.
रांगा, िसी, सँग
ु ुर

कांचो िासु काटी बबक्री गनेबाट िै ननक रु.

5.00
5.00
15.00

गोरु, गाई, रांगा, भैसी, बाछा, बाछी, पाडा, पाडी, घोडा, घोडी, बछे डा, बछे डी चौपार्ा
हाटिा िररि बबक्री गने िव
ु ै थरीबाट रु.१००।०० िोििा रु.१।००, रु.१।०० का
िरिे िम्िा सर्कडा

2.00
15.00

टहरािा बस्नेिाई थप िै ननक

नोटाः बोरा आदििा िगेडा नरािी र्चउरा, िुरी, ढाकीिा रािी बबकक्र गनेिाई, हररर्ो सागपात,
भतका बनाई बेच्ने, ढतकीिा हिी, टाउकोिा, भारिा, ढाडिा बोकी ल्र्ाएको िाउरािा कर
नलिने

अनस
ु च
ू ी ११

ऐनको दफा ११को उपदफा (१) संग सम्बन्न्धत
पार्कथङ्ग शल
ु कको दर

क्र.सं.

सवारीको ककलसि

पाककिङ्ग शुल्क
प्रनत ३ घण्टा (रु)

तोकेको पाककिङ्ग िेत्रिा पाककिङ्ग गररने
१

क) बस, ट्रक, लिनी बस, ट्रर्ातटरिाई
ि) कार, िीप, भेनिाई

30.00

ग) अटो ररतसा

20.00

घ िोटरसाइकि

15.00

नोटाः उपरोतत सवारी साधनहरु ३ घण्टाका िार्ग िात्र पाककिंग गनि सककनेछ ।

10.00

त्र्सपनछप्रनत ३ घण्टाको ५० प्रनतशत थप शुल्क िाग्नेछ
िहोत्सव / िेिा/ उत्सविा गररने पाककिङ्ग गररने प्रनतदिन
क) बस, ट्रक, लिनी बस, ट्रर्ातटरिाई

100.00

ि) कार, िीप, भेनिाई

50.00
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ग) अटो ररतसा

30.00

घ) िोटरसाइकि

25.00

नोटाः

भद्रपुर

नगर

िेत्र

लभत्र

िाग्ने

िहोत्सव, िेिा

तथा

उत्सवहरुिा

िार्थ

तोककएको शुल्क भन्िा बढी असुि गनि पाइने छै न ।
बसपाकििा पाककिङ्ग गररने
क) िेची कोशीसम्ि चल्ने बस,ट्रक, िहरीिाई पटके

30.00

ि) कोशी पारी सगरिाथा, िनकपुर, गाईघाटसम्ि आउनेिाने बसहरुिाई पटके

40.00

ग) सोभन्िा िािो िरु ी चल्ने (रात्री तथा दिवा) बसहरु िै ननक

70.00

घ) वविे शी िताि नम्बर भएका सवारी साधनहरुिा िार्थ उल्िेखित िरको तेब्बर

अनस
ु च
ू ी १२
ऐनको दफा १२ को उपदफा (४) संग सम्बन्न्धत
सरसफाइ शल
ु कको दर
क्र.सं.
!=

२

३

सेवा वा व्र्वसार्को वववरण

वावर्िक रकि रु.

प्रत्र्ेक व्र्वसार्ीबाट प्रत्र्ेक सटरवाट
क) रु.१,०००।- सम्ि व्र्वसार् कर नतनेिाई

150.00

ि) रु.१,००१।- िे खि ३,०००।- सम्ि व्र्वसार् कर नतनेिाई

250.00

ग) रु.३,००१।- िे खि ५,०००।- सम्ि व्र्वसार् कर नतनेिाई

500.00

घ) ५,००१।-िार्थ व्र्वसार् कर नतनेिाइ

700.00

प्रत्र्ेक घरधनीवाट

सम्पनत करिा सिावेश गरी

क) १ तल्िा भएको पजतक घरवाट बावर्िक

100.00

ि) २ तल्िा भएको पजतक घरवाट बावर्िक

200.00

ग) ३ तल्िा वा सो भन्िा िार्थ भएको पजतक घरवाट बावर्िक

300.00

घ) १ तल्िा भएको दटनको छाना पजतक घरवाट बावर्िक

60.00

ङ) २ तल्िा भएको दटनको छाना पजतक घरवाट बावर्िक

100.00

पादटि प्र्ािेस तथा होटिको अनुरोध गरे िा फोहर उठाए वापत उठाए वापत प्रनत
ट्रीप

1,000.00

नोट घरधनी र व्र्वसार्धनी एउटै भएको हकिा एउटा जन
ु बढी हुन्छ त्र्हह िाग्ने छ ।

अनस
ु च
ू ी १३

ऐनको दफा १२ को उपदफा (४) संग सम्बन्न्धत
न.पा. शौचािर्को दर
क्र. सं.
वववरण
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शुल्कको िर
(रु.)

क) नुहाउने प्रनत व्र्जतत प्रनत पटक

20.00

ि) दिशा वपसाब गने प्रनत व्र्जतत प्रनत पटक

10.00

ग) वपसाब गने प्रनत व्र्जतत प्रनत पटक

5.00

अनुसूची १४

ऐनको दफा १२ को उपदफा (४) संग सम्बन्न्धत
कान्न्ज हाउस िहसुि

क्र. सं.

शुल्कको िर

वववरण
१
२
३

(रु.)

भैसी, रांगा, गाई, गोरु, घोडा, घोडी पांडा, पांडी, बाछा, बाछी, बछे डा, बछे डीिा िै ननक

1,000.00

बाख्रा, बाख्री पाठा, पाठी सँग
ु रु , गधािा िै ननक

500.00

अन्र्िा िै ननक

700.00

अनस
ु च
ू ी १५

ऐनको दफा १२ को उपदफा (४) संग सम्बन्न्धत
वात्तषथक सवारी करको दर

क्र सं.

सवारीको ककलसि

शुल्कको िर (रु.)

१

दटपर

२

बस, ट्रक, िरी

5,000.00

३

िीप, कार, लिनी बस (भाडा)

2,000.00

४

लिनी बस (ननिी)

2,000.00

५

टे म्पो

1000.00

६

ट्रर्ातटर

2,500.00

७

िीप,कार (ननिी)

1,500.00

८

इ ररतसा

500.00

९

पावर टे िर

500.00

8,000.00

अनस
ु च
ू ी १६

ऐनको दफा १२ को उपदफा (४) संग सम्बन्न्धत
क्र सं.
!=

लसफाररस दस्तरु को दर

ननवेदन तर्ा लसफाररस दस्तुर

(रु.)

ननवेिन िस्तुर

10.00

नतकि िस्तुर (प्रनत पाना)
@

नतकि िस्तरु

शुल्कको िर

10.00

सम्पनत कर

40.00

नतकि िस्तुर लसफाररस

50.00
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नतकि िस्तुर नतशा पास
#

नागररकता वंशिको नातािे लसफाररस िस्तुर फारि सदहत
नागररकता अंगीकृतको लसफाररश िस्तुर फारि सदहत
नागररकता प्रनतलिपी िस्तुर फारि सदहत

$

लििापत्र िस्तुर िव
ु ै पिवाट (रु. ५००-५०० का िरिे)

500.00
100.00
500.00
150.00
1000.00

असाहर्को हकिा नगरपालिकािे छूट दिन सककने छ ।
%

६
७
८
९
१०

नाता प्रिाखणत िस्तुर नेपािीिा

200.00

नाता प्रिाखणत िस्तुर अग्रेिीिा

1000.00

घर कार्िको लसफाररश

550.00

सरििीन लसफाररश िस्तरु

500.00

उिुरी तथा िुद्िा िस्तुर

चािचिन, तीन पुस्ते, नाता सम्बन्ध सम्बन्धी लसफाररश नेपािी
ववद्र्त
ु , िानेपानीको लसफाररश

३ फेसको ववद्र्ुत लसफाररस (िझौिा र साना उद्र्ोग)

१२
१३
१४

३ फेसको ववद्र्त
ु लसफाररस (कृवर्)

व्र्वसार् नािसारी लसफाररश िस्तुर

व्र्वसार् िगत कट्टा लसफाररश िस्तुर

िार्थ बाहे कका अन्र् लसफाररस ननवेिन िस्तरु सदहत
चार ककल्िा प्रिाखणत /िग्गा नािसारी

900.00

घर बाटो भए नभएको लसफाररस िस्तरु (बबक्री गने िग्गाको िात्र)
१) कािोपत्रे बाटोिे छोएको १ कठ्ठा सम्िको िग्गािा

२) कािोपत्रे बाटोिे छोएको १ कठ्ठा पनछ थप प्रनत कठ्ठा
३) ग्राभेि बाटोिे छोएको िग्गािा १ कठ्ठा सम्िको िग्गािा
४)ग्राभेि बाटोिे छोएको िग्गािा १ तठ्टा पनछ थप प्रनत कठ्ठा
५) कजच्च बाटोिे छोएको िग्गािा १ कठ्ठा सम्िको िग्गािा
६) कजच्च बाटोिे छोएको िग्गािा १ कठ्ठा पनछ थप प्रनत कठ्ठा
७) बाटोिे नछोएको िग्गािा १ कठ्ठा सम्िको िग्गािा
८) बाटोिे नछोएको िग्गािा १ कठ्ठा पनछ थप प्रनत कठ्ठा

१९

250.00

700.00

४) ५ कठ्ठा िार्थ

१८

500.00

400.00

३) ३ कठ्ठा िार्थ ५ कठ्ठासम्ि

१७

500.00

500.00

२) १ कठ्ठा िार्थ ३ कठ्ठासम्ि

१६

1,000.00

200.00

१) १ कठ्ठा सम्िको िग्गािा

१५

200.00
200.00

३ फेसको ववद्र्ुत लसफाररस (ठुिो उद्र्ोग)

११

100.00

अंशवण्डाको हकिा िार्थउल्िेखित िस्तरु िा ५० प्रनतशत िात्र िाग्नेछ ।
वविे शी िदहिा सग हाडनाता र वववाह भए/नभएको लसफाररस िस्तुर
िेनिे न कागि प्रिाखणक िस्तुर

1,200.00

800.00
100.00
600.00
80.00
400.00
50.00
300.00
40.00

1,000.00
200.00

संघ संस्था िताि लसफाररश िस्तुर

1,000.00

सं घ सं स्था नविकरण वसफाररश दस्तु र
िोही िगत कट्टा लसफाररश

500.00

क) १ कठ्ठासम्िको

500.00
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ि) १ कठ्ठािे खि िार्थ प्रनत कठ्ठा थप
२०

200.00

उद्र्ोग स्थापना लसफाररश िस्तुर
१) ठुिो उद्र्ोग

1,500.00

२) िझौिा उद्र्ोग

२१

1,000.00

३) घरे िु उद्र्ोग

700.00

व्र्जततगत घटना िताि शुल्क

१) ३५ दिन लभत्र िताि गनि आएिा (ननवेिन िस्तुर वापत िात्र)
२) ३५ दिन पनछ िताि गनि आएिा

200.00

३) व्र्जततगत घटना प्रिाण पत्रको प्रनतलिपी
२२

२३
२४

10.00

500.00

ननिी ववद्र्ािर् स्थापना िस्तरु

क) नर्ां ववद्र्ािर् स्थापना गनि

3,000.00

ि) थप किा लसफाररश प्रनत किा

2000.00

ग) ववद्र्ािर् ठाउं सारी / नािसारी

1,500.00

धननपुिाििा नतन पुस्ते कार्ि तथा संसोधन

300.00

िकडी प्राप्त गने प्रर्ोिनको िागी

500.00

२५

रुि काटने लसफाररस प्रनत रुि

100.00

२६

अपूतालिको लसफाररस िस्तुर

500.00

२७

छुट िग्गा िताि लसफाररस
क) १ कठ्ठासम्िको

500.00

ि) १ कठ्ठािे खि िार्थ प्रनत कठ्ठा थप

100.00

२८

पेन्शन पट्टाको लसफाररस

200.00

२९

संस्थागत अनरु ोधिा व्र्जतत ववशेर्िाई गररएको ककटानी लसफाररस

500.00

३०

घर भत्काएर सािान ल्र्ाउने लसफाररस

३१

बाटो प्रिाखणत

३२

ककत्ता काट लसफाररस िस्तरु

३३

500.00
1000.00

क) १ कठ्ठासम्िको

220.00

ि) १ कठ्ठािे खि िार्थ

500.00

सम्पवत्त िल्
ू र्ांकन िस्तरु

क) न.पा.इिाका लभत्रको घर िग्गाको सम्पनत िूल्र्ांकन गनुि भएिा सो वापत
सम्पवत्त धनीबाट प्रनत हिारिा

1.00

ि) वविे श अध्र्र्नका िार्ग िाने ववद्र्ाथीहरुको हकिा सम्पवत्त िूल्र्ांकन
लसफाररश िस्तरु

3,000.00

आर्स्रोतको िात्र लिएिा सोको लसफाररश िस्तुर

3,000.00

ग) वविे श अध्र्र्नका िार्ग िाने ववद्र्ाथीहरुको हकिा सम्पवत्त िूल्र्ांकन नलिई
िािपोत कार्ाििर्को िागी घर लसकफररस गिाि
धरिग्गाको सम्पनत िुल्र्ांकन गनुि परे िा
३४

हुनेछ ।

क बिोजिि िस्तुर िाग्नेछ ।

सम्पनत करको िुल्र्ाकन अनुसार

िग्गा नापिाँच िस्तुर (नगरपालिका र वडा कार्ाििर्को काि वाहे क)
नगरपालिकाको अनरु ोधिा

1,000.00

व्र्जतत ववशेर्को अनुरोधिा

1,500.00
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न्र्ानर्क सलिनतको ननणिर् अनुसार नगरपालिका िेत्र लभत्रका व्र्जततहरुको

वववादित िग्गा नापिाँच गनुि पिाि वािी र प्रनतवािीिे आधा अधा व्र्होने गरी

1,000.00

प्रनत दिनको

अंग्रेिी भार्ािा लसफाररश गराउिा लसफाररश िस्तरु वापत थप रु.३००।०० िाग्नेछ

अनस
ु च
ू ी १७

ऐनको दफा १२ को उपदफा (४) संग सम्बन्न्धत
नक्शा पास दस्तरु

क्र. सं.
वववरण
१

6.00

आर सी सी, आर वव सी, लसिेन्ट वा सुकी चुना इटाको िोडाइ भुइतिा िार्थ
पदहिो तल्िा िगाएिा प्रनत वगि कफट

३

आर सी सी, आर वव सी, लसिेन्ट वा सुकी चुना इटा को िोडािई िार्थल्िो तिाका
िार्ग िोश्रो तिा वा सोभन्िा िार्थ थपी बनाएिा प्रनतवगि कफट

४
५
६
७

(रु.)

आर लस लस, आर वव सी, लसिेन्ट वा सक
ु ी चन
ु ा, बिीको िोडाइ , भइ
ु तिे पतकी
घरिाई प्रनत वगि कफट

२

शुल्कको िर

7.00

7.00

इटा, ढुंगा , लसिेन्ट िोडाइ भएको दटनको छाना भएको घरको प्रनत वगि कफट

5.00

प्रनत वगि कफट

3.00

दिवाि सेन्टर वेरा, छत ककिटपाता भएको वा ए.सी लसटको छाना भएको घरिाई
दिवाि काठको, छत ककिटपाता भएको र अन्र् सबैिाई (तर फुसको छाना,

फुसको वेरा भएकोिाई घर नतशा पास िस्तुर नलिने) प्रनत वगि कफट
बाउण्ड्री वाि पतकीिाई प्रनत रननंग कफट

3.00
7.00

नोट :नतशा पास गनुि पने ननर्ि पनछ नतशा पास नगरी घर बनाएिा

ननर्िानुसार िाग्ने िस्तुरिा प्रनत वगि फुटको १०० प्रनतशत थप िररवाना लिई
ननर्लित गररनेछ
८
९

नतशा पास ननवेिन फारि िस्तरु

500.00

ननिािण सम्पन प्रिाण पत्र

1,000.00

१०

नािसारी प्रनत घर RCC/RBC

एक तल्िा

2,000.00

११

नािसारी प्रनत घर RCC/RBC

3,000.00

१२

िई
ु वा सो भन्िा बढी तल्िा

नािसारी प्रनत घर दटनको छाना पजतक दिवाि

१३

नािसारी प्रनत घर अन्र् घर

१४
१५

1000.00
500.00

नतशा ससोधन प्रनत पटक

1000.00

स्थिगत सरिलिन

300.00
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१६
१७

भवनको स्थिगत ननररिण िस्तुर

800.00

घर ननिािण गिाि सर सफाइि शुल्क

500.00

अनस
ु च
ू ी १८

ऐनको दफा १२ को उपदफा (४) संग सम्बन्न्धत
दताथ अनि
ु नत तर्ा नत्तवकरण दस्तरु को दर

क्र. सं.

शुल्कको िर

वववरण

(रु.)

घ बगिको ननिािण व्र्वसार्ी
१

घ बगिको ननिािण व्र्वसार्ी इिाित

२

घ बगिको ननिािण व्र्वसार्ी नववकरण

२०००।००

३

घ बगिको ननिािण व्र्वसार्ी नववकरण थप िस्तर

२५००।००

४

घ बगिको ननिािण व्र्वसार्ी प्रिाण पत्र प्रनतलिपी

२००।००

५

घ बगिको ननिािण व्र्वसार्ी प्रिाण पत्र नािसारी

५००।००

६

घ बगिको ननिािण सेवािाई प्रा.लि. बनाई लसफाररश दिने

७

सहकारी संस्था

1,000.00

८

एफ.एि. रे डडर्ो

2,000.00

९

संस्थागत ववद्र्ािर् स्थापना

3,000.00

१०

ट्र्स
ु न तथा कोर्चङ्ग सेन्टर

1,000.00

११

१००००।००

१०००।००

और्धी पसि

3,000.00

अनस
ु च
ू ी १९
ऐनको दफा १२ को उपदफा (४) संग सम्बन्न्धत
सरकारी सम्पनतको भाडा दर

क्र.
सं.
१

शुल्कको िर (रु.)

वववरण
सभा कि हि भाडा िै ननक

1,500.00
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२

तालिि केन्द्र हि भाडा िै ननक

३

िजल्टलिडडर्ा

४

व्र्ाक हो िोडर प्रनत घण्टा

५

व्र्ाक हो िोडर प्रनत घण्टा (न.पा.को

६

सेतसन लिसन भाडा पदहिो दटप

500.00

भाडा िै ननक

1,000.00
(सिवसाधरणिाई)
उपभोतता सलिनतिाई)

सेतसन लिसन भाडा पदहिो दटप पनछ प्रनत दटप

८

रोिर (सिवसाधरणिाई) प्रनत दिन इन्धन बाहे क
रोिर (न.पा.को

1,800.00
3,000.00

७
९

1,900.00

2,000.00
10,000.00

उपभोतता सलिनतिाई) प्रनत दिन इन्धन बाहे क

9,000.00

अनस
ु च
ू ी २०
ऐनको दफा १२ को उपदफा (४) संग सम्बन्न्धत
अन्र् दस्तरु
क्र.
सं.

शुल्कको िर (रु.)

वववरण
क) पशुसेवा तफि
सािान्र् पशु गाइ भैसी दटकट शुल्क

१०.००

सािान्र् पशु भेडा बाख्रा दटकट शुल्क

५.००

कुकुर बबरािो दटकट शुल्क

२५.००

पशु बन्ध्र्ाकरण

१५.००

पेस्टिाटि

१५.००

कृनति गभिधारण

२५.००

v_ कृवर्ि
सिुह िताि

५००.००

सिुह नववकरण

२००.००

u_ काडि िस्तुर

60.00

१) पाररवारर िगत काडिको िस्तुर नर्ा

25.00

२) पाररवारर िगत काडिको प्रनतलिपी िस्तुर
३) पाररवारर िगत काडिको थप घट

50.00

िस्तरु

25.00

४) व्र्वसार् प्रिाण पत्रको काडिको िस्तरु

50.00

५) फोटोकपी िस्तरु प्रनत पाना

2.00

ववद्र्त
ु िाइनतफि
क) केन्द्रीर् ववद्र्त
ु प्रशारण िाइनको प्रनत िम्बा

रु.

5,000.00

ि) प्रनत ट्रान्सफर रु.

3,000.00

ग) साधारण िम्बा रु.

1,500.00

घ) सबै ककलसिका तारको प्रनत लिटर रु.

1.00
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िानेपानी संस्थान/ उपभोतता सलिनततफि
क) पाइप ववछाएको

प्रनत लिटर रु.

1.00

नेपाि टे लिकितफिाः
क) भलू िगत केवि
ु िेनहोिको रु.

5,000.00

ि) टे लिफोन तर्ाववनेट प्रनत रु.

2,000.00

ग) केबि तार प्रनत लिटर रु.

1.00

घ) केबि तार तानेको प्रनत िम्बा रु.

500.00

अनस
ु च
ू ी २१
ऐनको दफा १२ को उपदफा (४) संग सम्बन्न्धत
नदीजन्र् पदार्थका अवैध ढुवानी सम्बन्न्ध जररवाना
क्र. सं.

१

वववरण

शुल्कको िर (रु.)

रािश्व छिी निीिन्र् पिाथि ओसार पसार गरे को ढुवानीको साधनहरुिा
दटपर

&,))).–
%))).–
@%)).–

ट्रक
ट्रर्ातटर

२

ननर्ेर्धत िेत्रवाट निीिन्र् पिाथि ओसार पसार गरे को ढुवानीको साधनहरुिा
दटपर
ट्रक
ट्रर्ातटर
प्रनत िे.लस.वव.
प्रनत स्काभेटर

३

िानव श्रि शजतत प्रर्ोग गरर उिनन ् गने भनी सम्झौता भएको स्थानिा िे.लस.वव. र

(,))).–
&,))).–
#,))).–
@),))).–
#),))).–
#),))).–

स्काभेटर प्रर्ोग गरे िा प्रनत औिार
िोहरीएिा प्रत्र्ेक पटक िोव्वर

िस्तुर िाग्नेछ ।

अनस
ु च
ू ी २२
ऐनको दफा १३ को उपदफा (३) संग सम्बन्न्धत
प्राकृनतक श्रोत त्तवक्री तर्ा ननकासी शल
ु क दस्तरु को दर
प्रिे श आर्थिक ऐन २०७८ िा िररे ट पररवतिन भएिा सोही अनस
ु ार हुनेछ ।
क्र.सं.

वववरण

इकाइ

िर संकिन शुल्क

िर बबक्री शुल्क

१.

ढुंगा, र्गट्टी,रोडा,ग्रावेि, चट्टान, स्िेट

प्रनत तर्ूव कफट

?=2=00

?=4=00

२.

बािुवा, र्चप्स

प्रनत तर्ूव कफट

?=1=75

?=3=00

३

िाटो (भरौट र बिौटे )

प्रनत तर्ूव कफट

?=1=25

?=2=50

४

निी तथा िोिािे बगाएर ल्र्ाएको काठ

प्रनत ककिो

?=1=00

?=1=50
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िाउरा आदि (िहत्तर बहत्तर)

अनस
ु च
ू ी २३
ऐनको दफा १५ को संग सम्बन्न्धत
सािद
ु ानर्क वन पैदावार त्तवक्री शल
ु क दस्तरु को दर
क्र.सं.

बबक्री तथा ननकासी हुने वस्तु

शुल्क िस्तुर रकि रु

१

सािुिानर्क वन पैिावार बबक्री रकिको

१० प्रनतशत
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