P]g ;+Vof M–

lbQ]mn ?kfsf]6 dem'jfu9L gu/kflnsfsf]
cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{ ag]sf] law]os, @)&%

;efaf6 :jLs[t ldlt M–

@)&%÷)#÷@(

k|df0fLs/0f ldlt M

@)&%÷)#÷#!

:yfgLo /fhkqdf k|sflzt ldlt M

@)&%÷)$÷!!

lbQ]mn ?kfsf]6 dem'jfu9L gu/kflnsf
vf]6fª
! g+ k|b]z

))&

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको
अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनेको लबधेर्क, २०७५
प्रस्तावनााः
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको आलर्थक वर्थ २०७५।०७६ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई
कार्ाथन्वर्न गनथको लनलमत्त स्र्ानीर् कर, शुल्क तर्ा िस्तुर सं कलन गने, छु ट दिने तर्ा आर् सं कलनको
प्रशासलनक ब्र्बस्र्ा गनथ बाञ्छनीर् भएकोले,
नेपालको सं ववधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम नगर सभाले र्ो ऐन बनाएको छ ।
१) सं जिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाम “दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको अर्थ सम्बन्धी
प्रस्तावलाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनेको ववधेर्क, २०७५” रहेको छ ।
(२) र्ो ऐन २०७५ साल श्रावण १ गते िे जि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललका िेत्रमा लागू
हुनेछ ।
२) पररभार्ा र ब्र्ाखर्ााः (क) सम्पजत्तकर भन्नाले कुनै ब्र्जक्त वा सं स्र्ाको स्वालमत्वमा दिक्तेल रुपाकोट
मझुवागढी नगरपाललकाको िेत्रलभत्र रहेको िग्गा र सो िग्गामा बनेको स्र्ाई सं रचना (घर, गोठ, टहरा, गोिाम
आदि समेतमा ) मा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाले लगाउने कर भन्ने बुजझन्छ ।
(ि) पटके सवारीकर भन्नाले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाले आफैंले बनाएको वा कुनै
लनकार्बाट दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकामा हस्तान्तरण भै आएको सडकबाट गुड्ने सबारी
साधनमा लगाउने कर भन्ने बुजझन्छ ।
(ग) सबारी साधन कर भन्नाले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललका िेत्रलभत्र िताथ भएका सबारी
साधनमा लगाउने कर भन्ने बुजझन्छ ।
(घ) घरिग्गा कर भन्नाले एकीकृत सम्पजत्तकर नलगाइएको िग्गामा बनेको घर र सोही िग्गामा
लगाइने कर भन्ने बुजझन्छ ।
(ङ) मालपोत भन्नाले एकीकृत सम्पजत्तकर नलगाइएको िग्गामा लगाइने मालपोत वा भूमीकर भन्ने
बुजझन्छ ।
३) सम्पजत्तकराः दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललका िेत्रलभत्र कुनै ब्र्जक्त वा सं स्र्ाको स्वालमत्वमा रहेको
िग्गा र सो िग्गामा बनेको स्र्ाई सं रचना (घर, गोठ, टहरा, गोिाम आदि समेतमा ) मा चालु आ.व.मा तोवकए
बमोजिम एकीकृत सम्पजत्तकर लगाइने र असूलउपर गररनेछ ।
४) मालपोत (भूमीकर): एकीकृत सम्पजत्तकर नलगाइएको िग्गामा
लगाइने र असूलउपर गररनेछ ।
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अनुसूजच बमोजिम मालपोत (भूमीकर)

५) घरिग्गा कर: (१) एकीकृत सम्पजत्तकर नलगाइएको िग्गामा

अनुसूजच बमोजिम घरिग्गा कर लगाइने र

असूलउपर गररनेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोजिम घरिग्गा कर लनधाथरण प्रर्ोिनका लालग भौलतक सं रचनाको मूल्र्ांकन गिाथ
अनुसूजच (३) मा उल्ले जित िर अनुसार ह्रास कट्टी गरी मूल्र्ांकन गररनेछ ।
६) घरबहाल कर: (१) दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललका िेत्रलभत्र कुनै ब्र्जक्त वा सं स्र्ाले ब्र्ापाररक
भवन, घर, पसल, ग्र्ारे ि, गोिाम, टहरा, छप्पर, िग्गा, पोिरी आदि पूरै वा आंजशक तबरले बहालमा दिएकोमा
अनुसूजच बमोजिम घरिग्गा बहालकर लगाइने र असूलउपर गररनेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोजिमको बहालकर लनधाथरण प्रर्ोिनका लालग घर धनी र बहालमा बस्ने ब्र्जक्त
वा सं स्र्ाको बीचमा भएको सम्झौता वा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगर कार्थपाललकाले लनधाथरण
गरे को न्र्ुनतम बहालिर िुन बढी हुन्छ सो बहालिरलाई आधार ललई बहालकर लनधाथरण गनथ सवकनेछ
।
(३) दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाले कुनै भवन, घर, पसल, ग्र्ारे ि, गोिाम, टहरा, छप्पर,
िग्गा, पोिरी आदि पूरै वा आंजशक तबरले बहालमा दिने ब्र्जक्त वा सं स्र्ालाई आफ्नो सम्पजत्त बहालमा
दिं िा बहालमा बस्ने सं ग अलनबार्थरूपमा सम्झौता गनुप
थ ने गरी आिे श दिन सक्नेछ ।
(४) उपिफा (३) बमोजिम सम्झौता गरी बहालमा बस्ने ब्र्जक्त वा सं स्र्ाको ब्र्जक्तगत लबबरण तर्ा
लनिसँग भएको सम्झौताको एक प्रलत सम्बजन्धत वडा सलमलतको कार्ाथलर्मा समेत बुझाउन दिक्तेल
रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाले अलनबार्थ गनथ सक्नेछ ।
(५) बहालकर लनधाथरण प्रर्ोिनका लालग नगरपाललकाले बहाल रकमलाई समसामवर्क एवं ब्र्बहाररक
बनाउन कुनै िेत्र वा सडक वा बस्तीलाई आधार मानेर बहालको न्र्ूनतम िर तोक्न सक्नेछ ।
(६) नगर कार्थपाललकाले बहालकर सं कलनको प्रभावकाररता बृवि गनथका लालग आबश्र्क लनणथर् ललन
सक्नेछ ।
७) व्र्वसार् कर: (१) दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्बसार् वा सेवामा पूिीगत
लगानी र आलर्थक कारोबार समेतका आधारमा अनुसूजच बमोजिम व्र्वसार् कर लगाइने र असूलउपर गररनेछ
।
(२) उपिफा (१) बमोजिमको व्र्वसार् कर लनधाथरण तर्ा सं कलनका लालग दिक्तेल रुपाकोट
मझुवागढी

नगरपाललकाले

उद्योग

बाजणज्र्

सं घ

सरोकारवालाहरूसँग आबश्र्क परामशथ ललन सक्नेछ ।
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दिक्तेल

रुपाकोट

मझुवागढी

तर्ा

अन्र्

८) सवारी साधन कर: दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललका िेत्रलभत्र िताथ भएका सबारी साधनमा अनुसूजच
बमोजिम सबारी साधनकर लगाइने र असुलउपर गररनेछ । तर, प्रिे श कानून स्वीकृत भै सो कानूनमा अन्र्र्ा
ब्र्बस्र्ा भएको अबस्र्ामा सोही बमोजिम हुनेछ ।
९) पटके सवारी कर: दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाले आफैंले बनाएको वा कुनै लनकार्बाट दिक्तेल
रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकामा हस्तान्तरण भै आएको सडकबाट गुड्ने सबारी साधनमा अनुसूजच बमोजिम
पटके सबारी कर लगाइने र असुलउपर गररनेछ ।
१०) ववज्ञापन कर: दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललका िेत्रलभत्र हुने लबलभन्न प्रकारका लबज्ञापनमा अनुसूजच
बमोजिम लबज्ञापन कर लगाइने र असुलउपर गररनेछ । तर, प्रिे श कानून स्वीकृत भै सो कानूनमा अन्र्र्ा
ब्र्बस्र्ा भएको अबस्र्ामा सोही बमोजिम हुनेछ ।
११) मनोरञ्जन कर: दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललका िेत्रलभत्र हुने लबलभन्न प्रकारका मनोरञ्जन
व्र्वसार्मा अनुसूजच बमोजिम मनोरञ्जनकर लगाइने र असुलउपर गररनेछ । तर, प्रिे श कानून स्वीकृत भै सो
कानूनमा अन्र्र्ा ब्र्बस्र्ा भएको अबस्र्ामा सोही बमोजिम हुनेछ ।
१२) िडीबुटी, कबाडी र िीविन्तु कर: दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललका िेत्रलभत्र कुनै ब्र्जक्त वा
सं स्र्ाले उन, िोटो, िडीबुटी, बनकस, कबाडी माल, र प्रचललत कानूनले लनर्ेलधत गररएको िीविन्तु बाहेकका
अन्र् मृत वा माररएका िीविन्तुको हाड, लसं ग, प्वाँि, छाला िस्ता बस्तुको ब्र्ाबसावर्क कारोबार गरे वापत
अनुसूजच बमोजिमको कर लगाइने र असुलउपर गररनेछ ।
१३) बहाल लबटौरी शुल्क: दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललका िेत्रलभत्र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी
नगरपाललका आफैंले लनमाथण गरे का वा रे ििे ि वा सञ्चालन गरे का अनुसूजचमा उल्लेि भए अनुसारका पसल वा
हाट बिारमा सोही अनुसूजचमा भएको ब्र्बस्र्ा अनुसार बहाल लबटौरी शुल्क लगाइने र असूलउपर गररनेछ ।
र्ो शुल्क सं कलनका लालग दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाले आबश्र्क कार्थववलध अपनाई लनिी
िेत्रको समेत सहर्ोग ललन सक्नेछ ।
१४) पावकथङ शुल्क: दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललका िेत्रलभत्र कुनै सबारी साधनलाई पावकथङ सुलबधा
उपलब्ध गराए वापत अनुसूजचमा उल्लेि भए बमोजिमको पावकथङ शुल्क लगाइने र असुल उपर गररनेछ ।
सबारी साधनको चाप र वकलसम, सडकको िमता, उपर्ुक्त स्र्ानको उपलब्धता आदिलाई मध्र्निर गरी

नगर

कार्थपाललकाले आबश्र्क कार्थववलध तर् गरी सबारी साधनहरूका लालग सशुल्क पावकथङको ब्र्बस्र्ापन
गनथसक्नेछ ।
१५) सेवा शुल्क: दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललका आफैंले लनमाथण, सञ्चालन वा व्र्वस्र्ापन गरे का
अनुसूजचमा उल्लेि भए अनुसारका स्र्ानीर् पूवाथधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूजचमा
ब्र्बस्र्ा भए बमोजिमको सेवा शुल्क लगाइने र असुलउपर गररनेछ ।
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१६) पर्थटन शुल्क: दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाले आफ्नो िेत्रलभत्र प्रबेश गने पर्थटकहरुबाट
अनुसूजचमा उल्लेि भए बमोजिमको िरमा पर्थटन शुल्क लगाउन सक्नेछ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी
नगरपाललकाले पर्थटन शुल्क लगाउनका लालग पर्थटकीर् िेत्रहरू तोक्ने छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी
नगरपाललकाले पर्थटन शुल्क लनधाथरण गिाथ पर्थटकीर् िेत्रका लालग भएको लगानी, लबकास तर्ा र्सको महत्व
समेतलाई दृविगत गरी लनधाथरण गनथ सक्नेछ । तर, प्रिे श कानून स्वीकृत भै सो कानूनमा अन्र्र्ा ब्र्बस्र्ा
भएको अबस्र्ामा सोही बमोजिम हुनेछ ।
१७) घर नक्सापास िस्तुर: दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाले आफ्नो िेत्रलभत्र बनेका भौलतक
सं रचनाहरूको अनुसूजचमा उल्ले ि भए बमोजिमको िरमा नक्सापास िस्तुर लगाइने र असूलउपर गररनेछ ।
१८) ट्रेवकङ, कोर्ोवकङ, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्लार्र र्र्ाजफ्टङ शुल्क: दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी
नगरपाललकाले आफ्नो िेत्रलभत्र ट्रेवकङ, कोर्ोवकङ, क्र्ानोईङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्लार्र र र्र्ाजफ्टङ सेवा वा
व्र्र्सार् सञ्चालन गरे वापत सम्बजन्धत व्र्ावसार्ीलाई अनुसूजचमा उल्लेि भए बमोजिमको िरमा शुल्क लगाई
असुलउपर गनथ सक्ने छ ।
१9) कर छु टाः र्स ऐन बमोजिम कर लतने िावर्त्व भएका व्र्जक्त वा सं स्र्ाहरुलाई प्रचललत कानून बमोजिम
हुने कर छु ट बाहेक कुनै पलन वकलसमको कर छु ट दिईने छै न ।
20) कर तर्ा शुल्क संकलन सम्बजन्ध कार्थववलधाः र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्र्ा अनुसार कर तर्ा शुल्क सं कलन
सम्बजन्ध कार्थववलध नगर कार्थपाललकाले तोके अनुसार हुने छ ।
२1) लबलबधाः (१)

नेपालको सं ववधान २०७२ को धारा ५७(५), १०९, १६२(४), १९७, २१४(२),

२२१(२), र २२६(१) सँग सम्बजन्धत अनुसूजच ९ अनुसार सं घ, प्रिे श र स्र्ानीर् तहको अलधकारको
सूचीमा परे का अलधकारहरूको हकमा प्रिे श तर्ा सं घीर्

साझा

कानून स्वीकृत भै सोही कानूनहरूमा ब्र्बस्र्ा भए

बमोजिम हुनेछ ।
(क) कर, शुल्क तर्ा िस्तुरहरूको िर लनधाथरण गिाथ स्र्ानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तर्ा
स्र्ानीर् लनकार् आलर्थक प्रशासन लनर्मावली २०६४ मा उल्ले जित न्र्ुनतम तर्ा अलधकतम सीमालाई
आधार मालनने छ ।
(ि) र्स ऐन बमोजिमको कर, शुल्क तर्ा िस्तुर सं कलनका लालग दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी
ँ ीलाई अलधकतम उपर्ोग गनेगरी आबश्र्क रणनीलत
नगरपाललकाले लनिी िेत्रको सीप, िमता र पूि
लनमाथण गरी साबथिलनक लनिी साझेिारी (Public Private Partnership – PPP) को अबधारणा अनुसार
आबश्र्कता र प्रभावकाररता समेतलाई मध्र्निर गरी केही अर्ोिनाहरू कार्ाथन्वर्न गनथ सक्ने छ ।
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(ग) आफ्नो अलधकार िेत्रलभत्रको कर, शुल्क तर्ा िस्तुरहरू लनधाथरण एवं सं कलन गने सन्िभथमा
दिक्तेल

रुपाकोट

मझुवागढी

नगरपाललकाले

सरकारी

वा

गैरसरकारी

सं स्र्ा, नगरबासीहरू

र

सरोकारवालाहरू समेतको आबश्र्क परामशथ एवं सहर्ोग ललन सक्नेछ ।
(घ) नगरका ववलभन्न स्र्ानमा अस्र्ार्ी रूपमा बसोबास गरररहेका नागररकहरूलाई करको िार्रामा

ल्र्ाउन दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाले आवश्र्क कार्थववलध तर्ार गरी लागू गनथ सक्नेछ
।
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अनुसूची
ववलभन्न कर, शुल्क तर्ा िस्तुरहरुको िररे ट वववरणहरु (आ.व. 2075।076) :
क्र.सं .

वववरण

1

रुि कटान

2

नागररकता लसफाररस

िररे ट (रु.मा)
60

वंशि

3

4

5

6

60

अं गीकृत

500

प्रलतललवप

120

वकराना पसल
वकराना र्ोक पसल

1650

मुखर् सडकमा रहेको वकराना िू द्रा पसल

1100

लभत्री सडकमा रहेका साना वकराना पसल

550

िुत्ता चप्पल पसल
कपडा तर्ा फेन्सी र्ोक पसल

1650

कपडा तर्ा फेन्सी िुद्रा पसल

1100

िुत्ता चप्पल र्ोक लबवक्र

2200

िुत्ता चप्पल िुद्रा लबवक्र

1100

भाडा पसल, वकचन सामाग्री
भाडा तर्ा वकचन सामाग्री र्ोक पसल

1100

भाडा तर्ा वकचन सामाग्री िुद्रा पसल

1100

होटल एण्ड लि
होटल एण्ड लि श्रे णी क (प्रलत रात लि भाडा १०००।– वा सो भन्िा
मालर् भएको)

2200

होटल एण्ड लि श्रे णी ि

1320

भोिनालर्

1100

रे िूरे ण्ट/बार

2200

मुखर् सडकमा भएको लमष्ठान्न पसल

1100

सहार्क सडकमा रहेको लमष्ठान्न पसल

1100

मुखर् सडकमा रहेको जचर्ा कफी पसल

880

लभत्री बाटोहरुमा जचर्ा पसल

550

मािक पिार्थ लबक्री गने पसल तर्ा िाना िुवाउने

5500

मािक पिार्थ लबक्री मात्र गने पसल

1650

6

कैवफर्त

7

8

9

10

लनमाथण सामग्री तर्ा ववद्युत सामाग्री पसल
हाडथ वेर्र/मेजशनरी/पेन्ट तर्ा माबथल पसल र्ोक पसल

5500

हाडथ वेर्र/मेजशनरी/पेन्ट तर्ा माबथल िुद्रा पसल

1650

ववद्युत सामाग्री िू द्रा पसल

1210

ग्लास हाउस आल्मुलनर्म फ्रेलमङ

1650

सुनचाँिी तर्ा गरगहना बनाउने पसल
सुनचाँिी पसल होलसेल

5500

सुनचाँिी पसल िुद्रा

2200

स्टे शनरी, पुस्तक तर्ा मलनहारी पसल
स्टे शनरी तर्ा पुस्तक र्ोक

2750

स्टे शनरी तर्ा पुस्तक िू द्रा (ि)

1650

कस्मेवटक र्ोक पसल

2200

कस्मेवटक िुद्रा पसल

2320

धागो टाँक फस्नर र्ोक पसल

1650

धागो टाँक फस्नर िुद्रा पसल

1100

माछा, मासु ववक्री पसल
फ्रेस हाउस कुनै २ वटा एकै स्र्ानमा भएमा

11

12

1100

रांगा, िसी, सुं गरु , कुिुरामध्र्े कुनै १ वटा सेवा भएको

550

तािा माछा, लसद्रा ववक्री पसल

550

अण्डा ववक्री पसल

550

गाइगोरु, रांगाभैं सी, िसीबोका सं कलन वा ववक्री

550

और्धी व्र्वसार्
और्धी र्ोक तर्ा लडजस्िव्र्ुटसथ

3300

और्धी पसल जचवकत्सक रािी व्र्वसार् गरे को

2200

और्धी िुद्रा पसल मेलडकल हल

1100

आर्ुवेदिक/होम्र्ोपेलर्क और्धी पसल

1100

एग्रोभेट र्ोक पसल

2200

एग्रोभेट िुद्रा पसल

1100

जक्ललनक तर्ा ल्र्ाव

2200

सूचीकार(लसलाई) पसल
सवटथङ सुवटथङ सवहतको टे लररङ ब्र्बसार्

1100

बुवटक ल्र्ाबोरे टोरी

1100
7

नोटाः हाते मेलसन राजि लसलाई गने ।

13

14

550

इलेक्ट्रोलनक ववक्री पसल
मोवाइल कम्पनी सेल्फ उपशािा, लडजस्ट्रव्र्ुटसथ

3300

वफ्रि, वट.लभ., डेक, तर्ा पाटथ ववक्री पसल

2200

मोबाईल, र्ोक लबक्री पसल

1650

अलडर्ो, लभलडर्ो क्र्ासेट पसल लसडी समेत

1100

ममथत तर्ा सं भार सेवा
ईजन्िन ममथत (हेभी) बस, ट्रकको वकथ सप

1650

िीप, कार तर्ा ट्याक्टर ममथत तर्ा सलभथलसग

1100

मोटरसाईकल ममथत

1100

वट.भी., डेक, मोबाईल, वफ्रि ममथत सेवा

1100

इलेक्ट्रोलनक ममथत सेवा

1100

रे लडर्ो, घडी, क्र्ाल्कूलेटर, प्रेसर कुकर, वहटर तर्ा अन्र् सानो ववद्युत समान
ममथत पसल
ररक्सा, साईकल ममथत

15

16

1100

सवारी साधन सलभथलसं ग (सवारी धुलाई)

550

फलाम िस्तापाताको सामाग्री वनाउने तर्ा ममथत गने

550

टार्र ररसोललङ, टार्र ममथत, हावा भने पं ञ्चट हाल्ने समेत

550

सवारी साधन एिेन्सी, र्ोक ववक्री पसल तर्ा पाटथपूिाथ पसल
बस, ट्रक, ट्रर्ाक्टर जिप, कार प्रलत लडलर

1100

मोटरसाइकल लडलर

1100

साईकल लनमाथण तर्ा लबक्री

1100

सञ्चार सेवा
कलरल्र्ाव सेवा

1650

फोटो स्टलडर्ो सेवा

1100

वट.लभ. च्र्ानल प्रशारण सेवा

1650

केबुल च्र्ानल प्रशारण सेवा

2200

सामुिावर्क एफ.एम.प्रशारण सेवा

1100

फोटोकवप/पी.सी.ओ., साइवर क्र्ाफे सेवा

1100

कुररर्र सेवाको मुखर् कार्ाथलर्

1100

कम्प्र्ुटर सप्लार्सथ

1650

कुररर्र सेवाको शािा कार्ाथलर्

17

1100

550

िाइजक्ललनक धोवी पसल
8

िाइजक्ललनक पसल

18

19

20

1100

ु तर्ा ब्र्ुटीपालथर सेवा
सैलन
ब्र्ुटी पालथर सेवा ब्र्ुवटजशर्न ताललम सवहतको

1650

ब्र्ुटी पालथर सेवा

1100

सैलून २ सीट मालर्

550

सैलून २ सीट सम्म

550

मदिरा, सूतीिन्र्, हल्का पेर् पसल
रक्सी, ववर्रको लडजस्टब्र्ूटसथ

2200

रक्सी, ववर्रको लडलर/सप्लार्सथ

1650

रक्सी, ववर्रको सव लडलर/सप्लार्सथ

2200

रक्सी, ववर्रको िू द्रा लबक्री पसल

1650

चूरोट, ववडी, सुतीिन्र् पिार्थको लडलर पसल

2200

चूरोट, ववडी, सुतीिन्र् पिार्थको र्ोक पसल

1100

चूरोट, ववडी, सुतीिन्र् पिार्थको िुद्रा पसल

1650

हल्का पेर् पिार्थको िुद्रा लडस्टब्र्ुटर

1100

जचर्ापत्ती लबक्रेता
जचर्ापत्ती लबक्रेता

1100

जचर्ा प्र्ावकङ्ग गरी लबक्री गने

21

550

ववत्तीर् सेवा
वाजणज्र् बैं क प्रलत शािा कार्ाथलर्

6600

लबकास बैं क प्रलत केन्िीर् कार्ाथलर्

6600

लबकास बैं क प्रलत शािा कार्ाथलर्

5500

फाइनान्स कम्पनी, ववत्तीर् सहकारी सं स्र्ा मुखर् कार्ाथलर्

5500

फाइनान्स कम्पनी, ववत्तीर् सहकारी सं स्र्ा प्रलत शािा कार्ाथलर्

2200

लघुववत्त लबकास बैक शािा कार्ाथलर्हरु

2200

ववमा कम्पनीहरु

2200

मनी एक्सचेन्िर ट्र््ान्फर

1650

मालर् उल्लेजित बाहेक अन्र् सहकारी सं स्र्ाहरुलाई

22

23

550

पट्रोललर्म पिार्थ
पेट्रोललर्म पिार्थ ववक्री केन्द्र

2200

ग्र्ास लसललण्डर ववक्री लडलर तर्ा मट्टीतेल समेत लबक्री गनेलाई

1650

कवाडी समान, िालल वोरा िररि लबक्री
9

कवाडी सामग्री हरु लबक्री लबतरण गने

24

1100

बांस तर्ा ढुंगा, लगट्टी िम्मा गरी लबक्री गने
ढु ङ्गा तर्ा लगट्टी लबक्री लबतरण गने

25

2200

फलनथचर एवं फलनथशसथ
स्टील, काठ आल्मूलनर्मको फलनथचर पसल

1100

आल्मुलनर्म पसल

1100

फलनथशसथ पसल

1100

26

स्नूकर तर्ा पूल हाउस

550

27

ववज्ञापन सेवा

550

28

स्विे शी तर्ा वविे शी रोिगार सेवा

3300

29

सेक्रेटरीर्ल सेवा

1650

30

हाउजिङ्ग कम्पनी तर्ा घर िग्गा िररि ववक्री

5500

31

जचवकत्सक रु. ३६०।- िे जि ३०००।- सम्म

1100

32

पशु जचवकत्सक रु. ३६०।- िे जि ३०००।- सम्म

1100

33

िन्त जचवकत्सा सेवा रु. ३६०।- िे जि ३०००।- सम्म

1100

34

इजन्िलनर्ररङ परामशथ सेवा रु. ३६०।- िे जि ३०००।- सम्म

1100

35

कानून व्र्वसार्ी रु. ३६०।- िे जि ३०००।- सम्म

1100

36

ववमा एिेन्ट / शेर्र िलाल रु. ३६०।- िे जि ३०००।- सम्म

1100

37

कलबराि रु. ३६०।- िे जि १०००।- सम्म

1100

38

अनुसन्धानकताथ परामशथ िाता रु. ३६०।- िे जि ३०००।- सम्म

1100

39

कन्सल्ट्याण्ट सेवा रु. ३६०।- िे जि रु. ३,०००।- सम्म

1100

40

लनमाथण ब्र्वसार्
श्रे णी क

3850

श्रे णी ि

3300

श्रे णी ग

2750

श्रे णी घ

2500

वविे शी लनमाथण व्र्वसार्ी भएमा

5000

घर लनमाथण ठे केिारी व्र्वसार्

2200

41

साईनबोडथ लेख्ने (पेन्टर)

1100

42

हाउजिंग कम्पनी (िग्गा िररि लबक्री)

5500

10

43

44

लेिापररिण तर्ा कम्प्र्ूटर अनुवािक व्र्वसार् कर
लेिा परीिण ब्र्वसार् श्रे णी क

2200

लेिा परीिण ब्र्वसार् श्रे णी ि

1650

लेिा परीिण ब्र्वसार् श्रे णी ग

1100

कम्प्र्ुटर एनाललस्ट तर्ा प्रोग्रामर

1100

अनुवािक

1100

जशिा सेवा
लनिी जशिालर् उच्च माध्र्लमक ववद्यालर्

1100

लनिी जशिालर् क्र्ाम्पस

1100

लनिी जशिालर् माध्र्लमक ववद्यालर्

1100

लनिी जशिालर् लनम्न माध्र्लमक ववद्यालर्

1100

प्रार्लमक ववद्यालर्/पूव थ प्रार्लमक ववद्यालर्

1100

छात्र /छात्रावास

1100

मन्टे श्वरी तर्ा जशशू स्र्ाहर केन्ि

1100

पोली टे जक्नकल इजन्स्टच्र्ुट, प्रजशिण समेत

1100

नलसथङ, लसए.मए.ए. र एच.ए. प्रजशिण केन्द्र समेत

1100

एिुकेशनल कन्सल्टे न्सी सेवा

1100

ताललम तर्ा अनूसन्धान केन्द्र

1100

कम्प्र्ूटर/ईलेक्ट्रो.ताललम/भार्ा जशिा /कोजचङ सेन्टर /सवारी चालक
तालीम केन्द्र
सं गीत /डान्स ताललम केन्द्र/जिमिाना (वफटनेश सेन्टर)

45

46

47

1100
550

गैर सरकारी सं स्र्ाहरु
अन्तराथराविर् गैर सरकारी सं स्र्ाहरु

3300

राविर् गैर सरकारी सं स्र्ाहरु

1650

स्वास्र् सेवा
गैह्र सरकारी अस्पताल

3300

नलसथङहोम

3300

एम.आर.आइ., लस.वट.स्क्र्ान, अल्ट्रा साउण्ड जक्ललनक

2750

दिशा, वपसाव, रगत िाँच तर्ा एक्सरे जक्ललनक

2750

अक्र्ुपन्चर, र्ेरापी, प्र्ार्ोलोिी जक्ललनक

2750

चश्मा पसल श्रे णी डाक्टर सवहत भएमा

2750

पशुपंजिको आहार /िाना लबक्री पसल

550

11

48

लडपाटथमन्े टल पसल
लडपाटथमेन्टल स्टोर

49

लगफ्ट तर्ा फोटो प्रेम पसल

50

बांसको नाग्लो, डोको, कुचो लबक्री

51

2200

350

बांसको नाग्लो, डोको, कुचो होलसेल लबक्री

220

बांसको नाग्लो, डोको, कुचो खद्रा लबक्री

120

िालजचनी, अलैं ची, सुकमेल, सुपाडी लबक्री गने
पूिा सामग्रीहरु बीक्री गने पसल

52

220

लूलिकेसन सेक्सन तफथ
लूलिकेसन लडजस्टव्र्ुटसथ

2750

लूलिकेसन िू द्रा लबक्री

2200

53

ववववध ववर्र्का सामान सप्लार्सथ तर्ा एिेन्सीहरु

3300

54

फलफूल / पान पसल
फलफूल िुद्रा पसल

1100

पान पसल
55

56

550

छापािाना
अफसेट लसललण्डर सवहत प्रेस

2200

छापािाना

1650

जस्क्रन वप्रन्ट

1100

नसथरी अन्र्
जचर्ा नसथरी

1100

नसथरी (जचर्ा वाहेक)

550

57

मोववल ररफाइन उद्योग

5500

58

चाउचाउ उद्योग

2200

59

कूवकि/पाउरोटी उद्योग

2200

60

पापड/जचप्स/वफगर/नूडल्स उद्योग

2200

61

सूतीिन्र् उद्योग

2200

गुट्का

2200

लबडी उद्योग

2200

12

62

अगर बत्ती तर्ा मैन बत्ती उद्योग

2200

63

िालमोठ उद्योग

2200

64

मसला उद्योग

2200

65

कपास उद्योग

2200

66

इलेजक्ट्रक जस्वच बोडथ बनाउने

2200

67

सेलर लमल /फ्लावर लमल

2200

68

हलर लमल, जचउरा कुटानी, पेलानी लमल

2200

69

छाला/प्लाविक उद्योग (प्लाविक झोला उत्पािन गनथ पाईने छै न)

2200

70

िुट बाईजण्डं ग तफथ
वेत वासको सामाग्री बनाउने उद्योग

120

मेलसनवाट िुट बाईजण्डं ग

120

हातवाट िुट बाईजण्डं ग

120

71

डेरी उद्योग

2200

72

गलैचा उद्योग

2200

73

प्लाईउड उद्योग
रु १ करोड १० लािसम्म पुिी भएको

2200

रु १ करोड ५० लािभन्िा बढी पुिी भएको

2750

74

गारमेन्ट उद्योग

75

फलनथचर तर्ा साःलमल

8800

साःलमल

2200

फलनथचर उद्योग मेशीनबाट चल्ने

1650

फलनथचर उद्योग हातबाट चल्ने/ ववट उद्योग

1650

ग्रील उद्योग

2200

पशु आहार उद्योग

1650

76

लसरक डसना उद्योग/पसल

1100

77

लमनरल वाटर उद्योग

2200

13

78

भांडा उद्योग

2200

79

जचर्ा उद्योग (सानो) (हररर्ो पत्ती पेली जचर्ा उत्पािन गने)

2200

80

ढाका टोपी पजस्मना उद्योग

2200

81

मनोरञ्जन करतफथ
सावथिलनक स्र्ानमा सकथस प्रिशथन गनेलाई िै लनक
समर् समर्मा लाग्ने मेलामा (मेला ठे िारबाट पेशा कर वापत)
िै लनक

82

1100
1100

लडजिटल केबुल संचालन गने व्र्वसार्
२०० सम्म ग्राहक सं खर्ा भएको

5500

२०० िे जि ५०० सम्म ग्राहक सं खर्ा भएको

5500

५०० िे जि मालर् ग्राहक सं खर्ा भएको

5500

नगरपाललका िेत्र लभत्रको घर पसल, ग्र्ारे ि, गोिाम, टहरा, सेड, छप्पर, कारिाना िग्गा वा
83

पोिरी पुरै वा आंजशक रुपमा कसैलाई वहालमा दिएकोमा घर धनी र वहालमा बस्नेबाट
असुल गररने

नोट : वहाल
कर उठाउने
प्रर्ोिनका
लालग सरकारी

वहालमा ललं िा दिं िा सम्झौताको ललजितमा उजल्लजित रकमको।

10 प्रलतशत

कार्ाथलर् तर्ा
आन्तररक
रािस्व

कार्ाथलर्सं ग
समन्वर्
गररनेछ ।

84

लनवेिन तर्ा लसफाररस िस्तुर
लनवेिन िस्तूर लनर्मानुसार लाग्ने (वटकट)

15

नक्कल िस्तूर लनर्मानुसार लाग्ने

15

नेपाली/अं ग्रि
े ी लसफाररसको प्रमाजणत गिाथ प्रलतपाना

390

नक्कल िस्तुर लसफारस

60

नक्शा पासको नक्कल िस्तुर

220

लमलापत्र िस्तुर (िुवै पिबाट आधा/आधा बेहोररने गरी)
नाता प्रमाजणत िस्तुर नेपालीमा

85

5 प्रलतशत
280

घर कार्मको लसफाररस :
पदक्क घर (प्रलत वगथ वफट)

4

14

कच्ची घर (प्रलत वगथ वफट)

3

सिथमीन लसफाररश िस्तुर

220

उिुरी तर्ा मुद्दा िस्तुर

220

चालचलन, तीन पुस्ते, नाता सम्बन्ध सम्बन्धी लसफारीस नेपाली

550

ववद्युत, िानेपानीको लसफारीस

220

व्र्वसार् नामसारी लसफारीस िस्तूर

220

व्र्वसार् लगत कट्टा लसफारीस िस्तूर

220

मालर् बाहेकका अन्र् लसफारीस

220

चार वकल्ला प्रमाजणत लसफारीस िस्तूर

550

िग्गा नामसारी िस्तूर

550

घर वाटो भए/नभएको लसफारीस

650

घरे ल ु लसफारीस

350

नाता प्रमाजणत िस्तुर अङ्ग्ग्रेिी

400

आर् प्रमाजणत

86

87

88

89

प्रलत हिार 1 रुपैर्ा

घर भएको लसफाररस : (घरको मूल्र्ाङ्कनको आधारमा)
पूिाथमा फोटो टास लसफाररस

220

अन्र् लसफाररसमा फोटो टास लसफाररस

220

सं घ सं स्र्ा िताथ लसफाररश िस्तुर

550

मोही लगत कट्टा लसफाररश :
१ रोपनीसम्मको

120

१ रोपनीिे जि मालर् प्रलत रोपनी र्प

220

उद्योग स्र्ापना लसफाररश िस्तुर :
१) ठु लो उद्योग

450

२) मझौला उद्योग

350

३) घरे ल ु उद्योग

220

व्र्जक्तगत घटना िताथ शुल्क :
३५ दिन लभत्र िताथ गनथ आएमा

लनशुल्क

३५ दिन पलछ िताथ गनथ आएमा

120

व्र्जक्तगत घटना प्रमाण पत्रको प्रलतललपी

90

60

लनिी ववद्यालर् स्र्ापना लसफारीस
नर्ां ववद्यालर् स्र्ापना गनथ

1100

र्प किा लसफारीस प्रलत किा रु.

550

15

ववद्यालर् ठाउं सारीको लसफारीस

91

सम्पजत्त मूल्र्ाङ्कन िस्तुर

92

सर सफाई शुल्क

550

पाररवाररक लगत/सरसफाई िस्तुर रु.५००। सम्म मालसक
पाररवाररक लगत/सरसफाई काडथ तर्ा प्रलतललपी िस्तुर रु. ५००। सम्म
व्र्वसार् प्रमाण पत्रको काडथको िस्तुर रु. ५०।
व्र्वसार् प्रमाण पत्रको प्रलतललपी काडथको िस्तुर रु.५०।

नगरपाललका िेत्र लभत्र कुनै घर, पसल, ग्र्ारे ि, गोिाम, टहरा, सेड, कारिाना, िग्गा आदि वहालमा
93

दिएकोमा सम्बजन्धत घर धनीबाट २ प्रलतशतका िरले वहाल कर असुल उपर ललइनेछ । सार्ै सं स्र्ागत
सम्झौताका आधारमा सम्बजन्धत सं स्र्ाले वहाल कर लतने भन्ने सम्झौता भएमा सोवह सं स्र्ाले वहाल कर
लतनुथ पने छ ।

94

टे ललफोन टावर ठू लो

1100

टे ललफोन टावर सानो

550

अलमन वफल्ड चेक िस्तुर
१ रोपनी सम्म
१ रोपनीिे ि ५ रोपनीसम्म

1100

५ रोपनीिे जि १० रोपनीसम्म
१० रोपनी िे जि २० रोपनीसम्म
२० रोपनी िे जि मालर्

1100

95

कुनै व्र्जक्त उपर मुद्दा िताथ गनुथ परे मा िताथ शुल्क

120

96

घर कोठा िाली गरे गराए वापत सिथलमन िस्तुर

220

97

हाटकर तर्ा मालवस्तुको िर रे ट :

क्र.स.

मालवस्तु वा सामानको नाम

िर रु.

कैवफर्त

1

रे लडमेट कपडा पसल

35

* ८ विे

2

चामल प्रलतभारी सेट लभत्र वस्ने िोकान

20

भन्िा अगाडी

3

जचउरा प्रलतवोरा

20

4

अन्न

15

5

िाल

15

6

फलफुल

20

7

वकराना प्रलत पसल

35

8

िुत्तापसल, सुलतथ पसल, फलामवाट वनेका हातहलतर्ार औिार

25

9

कुिुरा वा हाँसको अण्डा प्रलत िोकान

10

10

काटे को रागाको मासु वववक्र पसल

105

11

काटे को सुगरु को मासु वववक्र पसल

55

तेलहन,

25

लगार्त

12

माछा प्रलतपसल
16

कुनै पलन

व्र्जक्तले कुनै
पलन सामान
ठे गेर वेच्न
नपाउने ।
* तरकारी
,अन्न,
फलफुल,
िलहन,

14

सुगरु को पाठा प्रलतगोटा

25

सर्ुक्त रुपमा

15

जिउिो रागा प्रलतगोटा

60

वेच्नेलाई १५

16

जिउिो िलस, वोका प्रलतगोटा

35

17

धातुवाट वनेका तामा, वपतल आदि पसल

60

18

कुिुरा प्रलतगोटा

10

के.जि.भन्िा

मालर्प्रलत वस्तु
रु. ५ सो
भन्िा

20

सेटल भाडा प्रलत िोकान

35

कमलाई

21

माटाको भाडा प्रलत िोकान

15

एकमुि

22

काठको भाडा प्रलत िोकान

25

23

फोटो स्टू लडर्ो , लमठाई पसल, िलडवुवट, नुन आदि प्रलत िोकान

25

24

सालको भोलाथको पात प्रलत िोकान

15

25

तरकारी िाद्यान्न र अन्र् िुद्रा ववक्रेता होलसेल िोकान

26

र्ान कपडा प्रलत िोकान

35

27

केरा प्रलत घरी

25

28

िे वव पुिाको पाठी नगरपाललकाको िुनसुकै स्र्ानमा वनाए वापत प्रलत
पाठी

29

पाठी बलल शुल्क प्रलत पाठी

30

चटपटे प्रलतपसल

200

50
100

रु.१५

कार्मगररएको
छ।
* िस मुठा
सम्मका
हररर्ो साग,
लनगुरो, लसमे
सागको
हाटकर लतनुथ
पने छै न ।

20

नोट :
दि.रु.म.न.पा. १ हवटर्ाडांडाको हाट कर उठाउन पाउने िेत्रहरु :
१.पुवम
थ ा–गोववन्ि िड्काको घर िे जि छे उको वाटो सम्म ।
२.पजिममा –नेपाल िाद्य सं स्र्ान सम्म ।
३.उत्तरमा –कृवर् सामाग्री सं स्र्ानको गोिाम ।
४.िजिण – मजण सुन्िर वजिमर्को घरवाट चौतारासम्म वावहर पेटी वा सावथिलनक स्र्ानमा रािेको पसलवाट कर
उठाउन पाउने ।
दि.रु.म.न.पा. १४ पंचिोबाटो, बुईपाको हाट कर उठाउन पाउने िेत्रहरु :
१.पुवम
थ ा – पुरानो गोशिान (बधशाला) ।
२.पजिममा – वरडांडा ।
३.उत्तरमा – उत्तीस घारी पानी ट्यांकी ।
४.िजिण – नर्ां बसपाकथ लधवा ।

दि.रु.म.न.पा. १४ पंचरिोबाटो, बुईपाजस्र्त बिार िेत्रका सावथिलनक पसल कवलको भाडा िर: प्रलत
कवल मालसक न्र्ुनतम रु. ५००।०० मा नघट्ने गरी बावर्ैक बोल कबोलमा व्र्वसार्ीहरुलाई
भाडामा दिने।
दि.रु.म.न.पा. १ जस्र्त पशुबधशाला पसल कवलको भाडा िर: प्रलत कवल मालसक न्र्ुनतम रु.
१०००।०० मा नघट्ने गरी बावर्थक बोल कबोलमा व्र्वसावर्हरुलाई भाडामा दिने।

17

दि.रु.म.न.पा. लभत्रका अन्र् सावथिलनक पूवाथधारहरु वा कवलको भाडा िर: दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी
नगरपाललका िेत्र लभत्र सं चालनमा आउने अन्र् सावथिलनक पूवाथधारहरुको भाडा िर स्र्ानीर् रािस्व
परामशथ सलमलतले लनणथर् गरे बमोजिम हुनेछ ।
९८

भवन लनमाथण कार्थको ईिाित िस्तुर :

क्र.सं .

वववरण

िर रे ट

भवन लनमाथण कार्थको इिाित् िस्तुर: (भवन ऐन २०५५ अनुसार वगीकृत
1

घरहरुको आधारमा)
“क” वगथ अनुसार लनमाथण हुने भवनहरुको प्रलत वगथवफट

११।–

“ि” वगथ अनुसार लनमाथण हुने भवनहरुको प्रलत वगथवफट

९।–

“ग” वगथ अनुसार लनमाथण हुने भवनहरुको प्रलत वगथवफट

६।–

“घ” वगथ अनुसार लनमाथण हुने घरहरुाः
विार िेत्र(िनघनत्व वढी भएको िेत्र) प्रलत
वगथवफट
ग्रामीण िेत्र वगथवफट

५।–
३।–

ु जघ लनमाथण गररएका, मापिण्ड
भवन लनमाथण सम्वन्धी ववलनर्म लागू हुनअ
पुगक
थ िाथ– (भवन ऐन
े ा भवनहरुको र्र्ाजस्र्लत नक्सा प्रमाजणत गनुप
2

२०५५ अनुसार वगीकृत घरहरुको आधारमा)

“क” वगथ अनुसार लनमाथण भएका भवनहरुको प्रलत वगथवफट

११।–

“ि” वगथ अनुसार लनमाथण भएका भवनहरुको प्रलत वगथवफट

९।–

“ग” वगथ अनुसार लनमाथण भएका भवनहरुको प्रलत वगथवफट

६।–

“घ” वगथ अनुसार लनमाथण भएका घरहरुाः
विार िेत्र प्रलत वगथवफट

५।–

ग्रामीण िेत्र प्रलत वगथवफट

३।–

ु जघ लनमाथण भईसकेका भवनहरुको अलभलेि प्रर्ोिनको
ववलनर्म लागु हुनअ
लालग ललईने िस्तुराः (भवन ऐन २०५५ अनुसार वगीकृत घरहरुको
3

आधारमा)
“क” वगथ अनुसार लनमाथण भएका भवनहरुको प्रलत वगथवफट

७।–

“ि” वगथ अनुसार लनमाथण भएका भवनहरुको प्रलत वगथवफट

६।–

“ग” वगथ अनुसार लनमाथण भएका भवनहरुको प्रलत वगथवफट

५।–

“घ” वगथ अनुसार लनमाथण भएका घरहरुाः

4

विार िेत्र प्रलत वगथवफट

४।–

ग्रामीण िेत्र प्रलत वगथवफट

३।–

नक्शा पास सम्वन्धी वकताव िररि िस्तुर प्रलत गोटा
“क” वगथ अनुसार लनमाथण हुने भवनहरुको प्रलत गोटा

१०००।–

“ि” वगथ अनुसार लनमाथण हुने भवनहरुको प्रलत गोटा

१०००।–

“ग” वगथ अनुसार लनमाथण हुने भवनहरुको प्रलत गोटा

१०००।–

5

सम्पन्न प्रमाण पत्र िस्तुर (क, ि, ग वगथको लालग)

6

सम्पन्न प्रमाण पत्र िस्तुर (घ वगथको लालग)

१०००।–
५००।–

18

कैवफर्त

नामसारी प्रलत घर

1100।–

8

स्र्लगत सिथलमन प्राववलधक रे िाङ्कन

1500।–

9

भवनको स्र्लगत लनररिण िस्तुर प्रालबलधक ले-आउट

1050।–

-13

९९

मालपोत तर्ा भूलमकर

क्र.सं .

वववरण

िर रे ट

कैवफर्त

० िे िी ५ रोपनी वा
सो भन्िा कम

िग्गाको हकमा
एकमुष्ठ रु.५५।–
५ रोपनी िे जि १०
१

रोपनी सम्म एकमुष्ठ

मालपोत प्रलत रोपनी

रु.८५।००
१० रोपनी िे जि २०
रोपनी सम्म एकमुष्ठ
रु.११०।००
२० रोपनी मार्ी प्रलत
रोपनी रु.१२।
कुल रकमको २५

२

मालपोत बक्र्ौता प्रलत रोपनी

प्रलतशत िररवाना
रकम

ढु ङ्गा लगटी बालुवा िहत्तर बहत्तर, बनिन्र् लगार्त प्राकृलतक श्रोत, कृवर् तर्ा पशुिन्र्
१००

वस्तुमा ववस्तृत अध्र्र्न गरी करका िररे ट तोकी कानुन बमोजिम नगर कार्थपाललकाले
कर असूल गने ।

क) नगर िेत्र लभत्रका सावथिलनक िग्गाको िानीको हकमा (बगरे भञ्ज्र्ाङ िानी उत्िनन सवहत)
क्र.सं .

वववरण

कर शुल्क
30००।०० प्रलत

1

ट्रर्ाक्टर,

ग्राभेल÷मलसनो लगवट्ट

90००।०० प्रलत
वट्रपर
2600।०० प्रलत

2

ट्रर्ाक्टर,

ग्राभेल÷ठू लो लगवट्ट

7800।०० प्रलत
वट्रपर
2400।०० प्रलत

3

ट्रर्ाक्टर,

माटो लमलसएको लमवहन लगवट्ट

7200।०० प्रलत
वट्रपर
1000।०० प्रलत

4

ढुं गा

ट्रर्ाक्टर,
3000।०० प्रलत
19

कैवफर्त

वट्रपर

५००।०० प्रलत
ट्रर्ाक्टर,

वालुवा

5

१४००।०० प्रलत
वट्रपर

ि) नगर िेत्र लभत्रका लनजि तर्ा अन्र् िग्गाबाट उत्िनन गररएको िानीको हकमा
५००।०० प्रलत

1

ट्रर्ाक्टर,

वालुवा

१४००।०० प्रलत
वट्रपर
५००।०० प्रलत

2

ग्राभेल÷मलसनो लगवट्ट, ग्राभेल÷ठू लो लगवट्ट, माटो लमलसएको लमवहन लगवट्ट

ट्रर्ाक्टर,
१४००।०० प्रलत
वट्रपर
4००।०० प्रलत

3

ट्रर्ाक्टर,

ढुं गा

12००।०० प्रलत
वट्रपर

१०१
१०२

मनमार्ा िालनडांडा ववमानस्र्लमा प्रस्र्ान गने ववमान र्ात्रीहरुबाट प्रलत वटकेट रु. ५०।सेवा शुल्क ललईने ।

नगरपाललका िेत्रलभत्र प्रवेश गने र्ातार्ात तर्ा ढुवानीका साधनहरुमा िे हार् बमोजिम सवारी पावकथङ
शुल्क असूल गने ।

 सवारी साधन (बस, ट्रक, वट्रपर, ट्याक्टर, लहरी)
भारी

रु. ५०। प्रलत दिन



हलुका सवारी साधन (माईक्रो, बोलेरो, कार, जिप, अटो, लसवट आदि)

रु. ३०। प्रलत दिन

१०३

ववज्ञापन कर



क्र. सं .

वववरण

कर रकम

१

होलडिंग बोडथ, लनर्ोन साइन तर्ा अन्र् ठु ला ववद्युतीर् बोडथहरु प्रलत वगथ वफट

५०/-

२

ग्लो साइन बोडथ, डी.पी.एस. बोडथ आदि प्रलत वगथ वफट

५०/-

३

तुल, ब्र्ानर प्रलत गोटा

३००/-

कैवफर्त

नोटाः


कुनै पलन प्रकारका ववज्ञापन गिाथ न.पा.बाट पुव थ स्वीकृलत ललएर मात्र गनथपनेछ ।




नेपाल सरकारको नीलत बमोजिम सावथिलनक स्र्लमा ववज्ञापन गनथबन्िे ि गरे का मािक पिार्थ, सूलतथिन्र् िस्ता

बस्तुहरुको ववज्ञापन गनथ पाइने छै न ।


र्ातार्ात सवारीका साधनहरुको ववक्री प्रर्ोिनका लालग हुने ववज्ञापनमा २५ प्रलतशत र्प गरी ललईने

छ ।


होटल तर्ा व्र्ापार व्र्वसार्को प्रविथन सम्बन्धी ववज्ञापनहरुमामालर् उल्लेजित िररे टमा कर ललईने



ववलभन्न सं घ सं स्र्ाहरुबाट हुने सेवामूलक प्रचार प्रसारकासामाग्रीहरुमा उल्लेजित िरमा ५० प्रलतशत



छ।
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छु ट दिईने छ ।


नेपाल सरकारका तफथवाट हुने िनचेतना अलभबृविमुलक सूचना प्रचार प्रसारकासामाग्रीहरुमा ववज्ञापन

कर ललईने छै न।


व्र्ापार व्र्वसार् वा कार्ाथलर् रहेको स्र्ानको पररचर्पाटीको हकमाववज्ञापन कर ललईने छै न।





उल्लेजित िररे ट र आकार प्रकारका आधारमा ववज्ञापनका लालग स्वीकृतदिं िा न्र्ुनतम रु. ५०/- मा



नघटाथई ललईनेछ। 



स्वीकृत नै नललई राजिएका ववज्ञापन सामाग्री हटाउने र स्वीकृतीदिन उपर्ुक्त ठालनएमा लाग्ने करको शत-प्रलतशत

बराबर िररवाना ललई स्वीकृती दिनसवकनेछ ।


लनिी स्वालमत्वको स्र्ानमा ववज्ञापन सामाग्री राखिा सम्बजन्धतसरोकारवालाको सहमलत प्राप्त गनुथ पनेछ । त्र्स्तो ठाउमा

गररने ववज्ञापन करमा५० प्रलतशतसम्म छु ट दिईनेछ ।


स्वीकृत समर्ावलध लभत्रै अको र्प समर्ावलधका लालग नववकरण गनथआउनेलाई लाग्ने िस्तुरमा २५

प्रलतशतत दिईनेछ ।


पटके समर्ावलध भन्नाले बढीमा १ मवहनासम्मका लालग स्वीकृत प्राप्तसमर्ावलधलाई मालननेछ ।





ववज्ञापन गनेले स्वीकृत समर्ावधी समाप्त हुँिा गररएको ववज्ञापन स्वर्ंलेहटाउनु/मेटाउनु पनेछ ।





नगरपाललका िेत्रलभत्र लभत्ते लेिनलाइ लनरुत्सवहत गररनेछ ।
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