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खोलाबाट नदिजन्य पदार्थ चोरी निकासी गर्ने सवारी साधनबााट असुल भएको जरिवाना बापतको रकम मध्येबाट
जरिवाना असुलीका लागि प्रत्यक्ष सहयोग गर्नु हुने सुरक्षा निकाय, सं घ-सं स्था वा व्यक्तिलाई २५ प्रतिशत
बराबरको हुने रकम प्रोत्साहन बापत उपलब्ध गराउने ।
निर्णय नं. २०
बाणगङ्गा नगरपालिकालाई विपक्षी बनाई जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट
निवेदन उपर छलफलमा भाग लिन, लिखित जवाफ लगायतका कार्यहरु गर्नको लागि नगरपालिकाको पक्षबाट
नगर प्रमुख श्री मं गल प्रसाद थारुज्यूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने ।
निर्णय नं. २१
बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नं . ९ अर्न्तरगतको नमूना सार्वजनिक वनको खाली जग्गामा ल्याण्ड फिल्ड साइड तथा
फोहर प्रशोधन के न्द्र निर्माण गर्नका लागि आवश्यक कागजात तयार गरी स्वीकृतीका लागि सङ्घीय मामिला तथा
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश गर्ने तत् पश्चात निर्माण कार्य अगाडी बढाउने ।
निर्णय नं. २२
पिपरा अस्पताललाई स्तरोन्नती गरी ५० शैयाको अस्पतालको रुपमा विस्तार गर्न सोही अस्पतालको उत्तर क्षेत्रको
बनको जग्गा प्राप्तीका लागि आवश्यक कागजात सहित स्वीकृतीका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने ।
		
अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन-२०७८
आर्थिक ऐन-२०७८
बाणगङ्गा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका
निमित्त राजस्व सं कलन गर्ने, करका दरहरुलाई घटाउने बढाउने तथा समयानुकुल परिमार्जन गर्ने, छु ट तथा सहुलियत
दिने, करका आधारहरु विस्तार गर्ने, तथा राजस्व प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही, जिम्मेवारी एवं न्यायपुर्ण बनाउन
आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनिय भएकोले नेपालको सं विधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम बाणगङ्गा
नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१. सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भः
(१)	यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, २०७८ ” रहेको छ ।
(२)	यो ऐन नगरसभाले पारित गरी २०७८ साल श्रावण १ गतेदेखि बाणगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रमा लागु हुनेछ ।
२. बाणगङ्गा नगरपालिकाबाट असुल हुने कर, दस्तुर एं व सेवा शुल्क
२.१ सम्पति करः
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बाणगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रभित्रका घर र घरले चर्चेको जग्गाको दोब्बर जग्गासम्म अनुसूचि (१) बमोजिम
सम्पत्ती कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । सालबसाली नियमित रूपमा कर बुझाउदै आएको करदाताले
सम्पत्ति कर २०७८ पौष मसान्त भित्र बुझाएमा १० प्रतिशतले छु ट दिईनेछ ।
२.२ भूमिकर (मालपोत):
बाणगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सम्पत्ति कर लगाउने भनि तोकिएको घर जग्गा बाहेकको अन्य
जग्गामा भूमिकर लगाइनेछ । सालबसाली नियमित रूपमा कर बुझाउदै आएको करदाताले भूमिकर २०७८
पौष मसान्त भित्र बुझाएमा १० प्रतिशतले हुने रकम छु ट दिईनेछ । सम्पत्ति कर र भूमिकर असुल गर्दा एकै
पटक एउटै रसिदबाट असुल उपर गरिनेछ ।
२.३ घर वहाल करः
(क) बाणगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र कु नै व्यक्ति वा सं स्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा,
छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा कु ल रकमको १० प्रतिशतको
दरले बहाल कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
(ख) नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका ग्रेडर, रोलर, पानी ट्याङ्की, व्याकहो लोडर (जे.सि.वि.) प्रयोग
गरे बापत अनुसूचि (२) बमोजिमको बहाल कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
२.४ व्यवसाय करः
बाणगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सं चालित व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँ जीगत लगानी र आर्थिक
कारोवारका आधारमा अनुसूचि (३) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । कु नै पनि
एकल महिला, असहाय र अपांग व्यक्तिले आफ्नो नाममा रहेको जुनसुकै व्यवसाय दर्ता गर्न आएमा
व्यवसाय कर बापत लाग्ने रकममा ५०(पचास) प्रतिशत रकम छु ट दिईने छ । साथै व्यवसाय कर बुझाउने
करदाताले असोज मसान्त भित्र व्यवसाय कर बुझाएमा १० प्रतिशतले हुने रकम छु ट दिईनेछ ।
२.५ जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः
बाणगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र कु नै व्यक्ति वा सं स्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल
र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ,
प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत अनुसूचि (४) मा उल्लेख भए बमोजिमको कर
लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
२.६ सवारी साधन करः
बाणगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सं चालनमा रहेका सवारी साधनहरूमा अनुसूचि (५) बमोजिम सवारी
साधन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
२.७	विज्ञापन करः
बाणगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सार्वजनिक एं व निजी क्षेत्रमा हुने विज्ञापनमा अनुसूचि (६) बमोजिम
विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
२.८	मनोरन्जन करः
बाणगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूचि (७) एं व प्रदेश सरकारबाट
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तोकिए बमोजिम मनोरन्जन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
२.९ बहाल बिटौरी शुल्कः
(१) बाणगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र आफु ले निर्माण, रेखदेख वा सं चालन गरेका अनुसूचि (८) मा
उल्लेख भए अनुसार पसल वा सरकारी जग्गामा बनेका सं रचनाको उपयोग बापत सोही अनुसूचिमा
उल्लेख भए बमोजिम बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
(२) नगरपालिकाले तोके को सार्वजनिक स्थल, हाटबजार, मेला, जात्रा आदिमा राखेका पसलहरूमा
स्थानीय स्तरमा असुल हुदै आएको दररेटमा नबढ्ने गरि नगरकार्यपालिकाले तोके को दरमा शुल्क
लगाउने र असुल उपर गरिनेछ । सो को व्यवस्थापन वडा कार्यालय मार्फ त मिलाईने छ ।
२.१० सेवा शुल्क, दस्तुरः
बाणगङ्गा नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइएको विभिन्न सेवाहरुमा सेवाग्राहीबाट अनुसूचि(९) मा उल्लेखित
शुल्क तथा दस्तुर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
२.११	बिक्रि तथा नगर निकासी शुल्कः
(१) नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति वा आफ्नो रेखदेखमा रहेको सार्वजनिक स्थान,
नदी वा खोलाबाट काठ, दाउरा, जराजुरी आदि प्राकृ तिक एवं खानिजन्य वस्तुहरुको बिक्रि गर्न
सक्ने छ । नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने निजि जग्गाहरुबाट उत्खन्न एं व सं कलन हुने ढुङ्गा, गिट्टी,
बालुवा, माटोको सोहि स्थानमा निजि प्रयोजनमा प्रयोग हुने बाहेक अन्य स्थान वा व्यवसायिक
प्रयोजनमा लैजानु परेमा नगरपालिकाले शुल्क असुल गर्नेछ र सो को रोयल्टी/ शुल्क लिने दर प्रदेश
सरकारबाट तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(२) नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र उत्पादन भै आफ्नो सिमा क्षेत्र भन्दा बाहिर निकारी हुने बनकस,
ब्रान, पिना, भेलि, सालको बिया आदि जस्ता वस्तुहरुको बाह्य निकासीमा निकासी शुल्क लगाउन
सक्ने छ । नगरपालिकाले लगाउने नगर निकासी शुल्कको दर अनुसूची-१० मा उल्लेख भए बमोजिम
हुनेछ ।
(३) नगरपालिकाले नगर क्षेत्र भित्र उत्पादन भै आफ्नो सिमा क्षेत्र भन्दा बाहिर निकासी हुने पशु तथा
पं क्षीजन्य र वनजन्य वस्तुको बाह्य निकासीमा अनुसूची १० मा उल्लेख भए बमोजिमको दररेटको
निकासी शुल्क लगाउन सक्ने छ ।
२.१२ दण्ड, जरिवाना:
(१) नगरपालिकाले लिने विभिन्न कर, दस्तुर र शुल्कमा विलम्ब गर्ने करदाताबाट अनुसूचि (११) बमोजिम
जरिवाना लगाउने र असुल उपर गरिनेछ ।
(२) नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र रहेका नदी एं व खोलानालाहरूबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न एं व सं कलन
गर्नका लागि निषेध गरेको अवस्थामा चोरी निकासी गर्ने सवारी साधनहरुबाट अनुसूचि (१२)
बमोजिम दण्ड जरिवाना लगाउने र असुल उपर गरिनेछ ।
२.१३ भौतिक पूर्वाधार उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन शुल्क:
बाणगङ्गा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका भौतिक पूर्वाधारहरू उपयोग गर्ने तथा वातावरणमा प्रतिकू ल
प्रभाव पार्ने एक तह प्रशोधन भएको नदीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने क्रसर उद्योग, रोडा उद्योग, प्रशोधन के न्द्र
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२.१४

एं व सप्लायर्सहरुबाट उत्पादित एक तह प्रशोधन भएको नदीजन्य पदार्थ(गिट्टी, बालुवा) नगर देखि बाहिर
निकासी गर्दा अनूसूची (१३) मा उल्लेख भए बमोजिमको दररेटमा भौतिक पूर्वाधार उपयोग तथा वातावरण
व्यवस्थापन शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।
घरनक्सा सेवा शुल्क
बाणगङ्गा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका भवन तथा अन्य सं रचनाहरुको निर्माण पूर्व देखि निर्माण पश्चात
सम्मका सबै सेवा, तोकिएको समयभित्र निर्माण भएका भवन तथा अन्य सरंचनाहरुको अभिलेखिकरण
दण्ड जरिवाना लगाएतका शुल्कहरु अनुसूची (१४) मा उल्लेख भए बमोजिमको दररेटमा राजस्व तथा
शुल्कहरु लगाईने र सोही अनुसार असुल उपर गरिने छ ।

३. छु ट:
	यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा सं स्थाहरुलाई कु नै पनि किसिमको कर छु ट दिईने छै न । तर
सबै करदाताले समान रूपमा सुविधा पाउने गरी तोकिएको समयावधिभित्र कर बुझाउने नियमित करदातालाई पहिले
नै निर्धारण गरिएको दरमा छु ट दिन यस दफाले बाधा गर्ने छै न ।
४.	नियम वा कार्यविधि बनाउन सक्ने :
बाणगङ्गा नगरपालिकाले यस ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम, मापदण्ड वा
कार्यविधि बनाउन सक्ने छ ।
५. ऐनमा सं शोधन:
बाणगङ्गा नगरपालिकाको नगरसभाले यस ऐनलाई आवश्यकता अनुसार सं शोधन गर्न सक्ने छ ।
६. बचाउ र खारेजी:
(१)	यो ऐन जारी गर्नु अघि कर, दस्तुर र शुल्क व्यवस्थापन सम्बन्धी भए गरेका निर्णयहरु यसै ऐन बमोजिम भए
गरेको मानिनेछ ।
(२)
साविकमा बाणगङ्गा नगरपालिकाले कर, दस्तुर, शुल्क आदि व्यवस्थापनका लागि गर्दै आएका व्यवस्थाहरु
यस ऐनसँ ग बाझिएको हदसम्म स्वत: खारेज हुनेछन ।
अनुसूची-१
सम्पत्ति करको दर
क्र.स
१
२
३
४

करयोग्य सम्पत्तिको मूल्य

आ.ब ०७८/७९ को दर
कै फियत
जग्गामात्र भएकोमा एक मुष्ठ रु ६०।– र घरबास समेत
पाँच लाख रुपैयाँसम्मको मूल्यांकनमा
भएकोमा एकमुष्ठ रु. ३२०।– (तीनसय बीस)
पाँच लाख देखि पचास लाख रुपैयाँसम्म प्रति लाख रु. (१५) पन्ध्र
एकाउन्न लाख देखि एक करोड
प्रति लाख रु (२५) पच्चीस
रुपैयाँसम्म
एक करोड एक लाख देखि दईु करोड
प्रति लाख रु. (३०) तीस
रुपैयाँसम्म
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दईु करोड एक लाख रुपैयाँदेखि तिन
प्रति लाख रु.(३५) पैतीस
करोड रुपैयाँसम्म
तिन करोड एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच
प्रति लाख रु. (५०) पचास
६
करोड रुपैयाँसम्म
७ पाँच करोड भन्दा माथि
प्रति लाख रु. (५५) पचपन्न
नोट : मुल्यांकन रकमलाई रु. लाखमा (Round Figure) मा परिणत गरी करको दर निर्धारण हुनेछ । न्यूनतम करको
दर मालपोत एं व भूमिकर असुलीको हकमा रु. ६०।– र सम्पत्ति करको हकमा घरबास, घरबासले चर्चेको जग्गा र सो को
दोब्बर जग्गा सम्म रु. ३२०।– निर्धारण हुनेछ । माथि उल्लेखित दरको आधारमा लाग्ने करको उदाहरण
क्र.स
मुल्यांकन लाखमा
आ.ब ०७८/७९ को दर
कै फियत
१
५०
१५
२
१००
२५
३
२००
३०
४
३००
३५
५
५००
५०
६
५०० भन्दा माथी
५५
सम्पति करको मुल्यांकनका लागि जग्गा र सं रचनाको मुल्यांकन विधि जग्गा तथा सं रचनाको बर्गिकरण र सो
अनुसारको दर बाणगं गा नगरपालिकाको सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यबिधि २०७५ बमोजिम हुनेछ । माथि
उल्लेखित दरको आधारमा मिति २०७८ साल पौष मसान्त सम्म सम्पत्ति कर बुझाउने करदातालाई जम्मा कर
रकमको १० प्रतिशत छु ट हुनेछ ।
५

अनुसूचि-२
नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका तपशिल अनुसारका साधनहरुको बहाल (भाडा) करको दर :
क्र स
१
२
३
४

साधनहरुको नाम
एक्साभेटर भाडा प्रति घण्टा
रोलर भाडा प्रति दिन
पानी टंकी प्रति दिन
ग्रेडर प्रति घण्टा

आ.ब ०७८/७९ को दर
१०००
६०००
१५००
३०००

कै फियत

नोट: माथि उल्लेखित भाडाका साधनहरु प्रयोग गर्ने पक्षले ईन्धन बापत लाग्ने खर्च रकम र चालकको दैनिक भत्ता वापत रु.
१०००।०० (एक हजार) का दरले व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । दिनको हिसावले भाडामा लैजादा प्रति दिन भन्नाले ८ (आठ)
घण्टालाई जनाउने छ । सो भन्दा बढि प्रयोग गरेको पाईएमा दामासाहिको हिसावले थप रकम बूझाउनू पर्नेछ । व्याकहो लोडर
(जे.सि.वि.) र ग्रेडर सं चालन गर्दा प्रति घण्टाको हिसावले पनि उपलव्ध गराउन सकिनेछ । अत्यावश्यक परेको अवस्थामा
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बाहेक दिनमा लगातार ८ घण्टा भन्दा बढी हेभी मेशिनहरु सं चालन गरिने छै न । अन्य व्यवस्था यस नगरपालिकाको हेभि
मेशिनरी सं चालन निर्देशिका २०७६ बमोजिम हुनेछ ।
अनुसूची-३
व्यवसाय करको दर
क्र.स
विवरण
आ.ब ०७८/७९ को दर
१ व्यवासायिक वस्तु :
१.१ चुरोट, मदिरा एं व सूर्तिजन्य पसल (थोक एं व खुद्रा बिक्रे ता)
रु ५० लाख भन्दा माथि
१००००
रु २० लाखदेखि ५० लाख सम्म
६०००
रु ५ लाखदेखि २० लाख सम्म
४०००
रु ५ लाख सम्म
२०००
१.२ सुन चाँदी तथा गहना बनाउने पसल (ज्वेलरी)
रु ३० लाख भन्दा माथि
१५०००
रु २० लाख देखि ३० लाख सम्म
१००००
रु १० लाख देखि २० लाख सम्म
५०००
रु १० लाख सम्म
३०००
भिडियो, क्यसेट, रिकर्डर तथा प्लेयर, टेलिभिजन, फ्रिज, वाशिङमेशिन,
१.३ कम्प्यूटर, ल्यापटप, मोवाइल, विद्युत समान, क्यामेरा, रेडियो आदिको
थोक तथा खुद्रा बिक्रि गर्ने
रु ५० लाख भन्दा माथि
१००००
रु २० लाख देखि ५० लाख सम्म
५०००
रु १० लाख देखि २० लाख सम्म
३०००
रु १० लाख सम्म
१०००
१.४ निर्माण सामाग्री (हार्डवेयर पसल)
रु ५० लाख भन्दा माथि
१५०००
रु २० लाख देखि ५० लाख सम्म
१००००
रु १० लाख देखि २० लाख सम्म
५०००
रु ५ लाख देखि १० लाख सम्म
३०००
रु ५ लाख सम्म
१०००
१.५ कार्पेट पर्दा अन्य फर्निर्शिङ पसल
रु २० लाख भन्दा माथि
५०००
रु १० लाख देखि २० लाख सम्म
३०००
रु ५ लाख देखि १० लाख सम्म
२०००
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क्र.स

विवरण

रु ५ लाख सम्म
१.६ पेट्रोलियम पदार्थ
रु ५० लाख भन्दा माथि
रु २० लाख देखि ५० लाख सम्म
रु २० लाख सम्म
१.७ दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, तरकारी, फलफू ल, दू ध डेरी, ग्यास समेत
रू. ५ लाख सम्म
रू. ५ लाख देखि १० लाख सम्म
रू. १० लाख देखि २० लाख सम्म
रू. २० लाख भन्दा माथी
१.८ चिया, कफी, खाना, नास्ता, मिठार्इ, आर्इसक्रिम पसल आदि
रू. ५ लाख सम्म
रू. ५ लाख देखि १० लाख सम्म
रू. १० लाख देखि २० लाख सम्म माथी
रू. २० लाख भन्दा माथी
१.९ कपडा पसल, रेडिमेड कपडा(फे न्सी) पसल, जुत्ता चप्पल पसल
रु २० लाख भन्दा माथि
रु १० लाख देखि २० लाख सम्म
रु ५ लाख देखि १० लाख सम्म
रु ५ लाख सम्म
१.१० सवारी साधन बिक्रे ता
हेभी ट्रक टिपर बस समेत
मिनि बस, मिनि ट्रक
ट्याक्टर
हलुका सवारी साधन
दर्इु पाँङग्रे सवारी साधन इन्जिन जडित
व्यवसायीले कु नै पनि सामानको डिलर राखी बिक्री वितरण र कु नै समानको
१.११
थोक पसल राखेमा
रु ५ करोड भन्दा माथि
रु १ करोड देखि ५ करोड सम्म
रु ५० लाख देखि १ करोड सम्म
रु २० लाख देखि ५० लाख सम्म
रु १० लाख देखि २० लाख सम्म
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१०००
१५०००
१००००
५०००
१०००
१५००
२०००
३०००
१०००
१५००
२०००
३०००
१००००
५०००
३०००
१०००
२००००
१५०००
१००००
७०००
५०००

२००००
१५०००
१००००
७०००
५०००
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क्र.स
१.१२

१.१३

१.१४

१.१५

१.१६

विवरण
रु १० लाख सम्म
फर्निचर शोरुम
रु ५ करोड भन्दा माथि
रु १ करोड देखि ५ करोड सम्म
रु ५० लाख देखि १ करोड सम्म
रु २० लाख देखि ५० लाख सम्म
रु १० लाख देखि २० लाख सम्म
रु ५ लाख देखि १० लाख सम्म
रु ५ लाख सम्म
स्टेशनरी, टाइबेल्ट, स्कु लड्रेस, गिफ्ट तथा खेलौना पसल
रु ५० लाख भन्दा माथि
रु २० लाख देखि ५० लाख सम्म
रु १० लाख देखि २० लाख सम्म
रु ५ लाख देखि १० लाख सम्म
रु ३ लाख देखि ५ लाख सम्म
रु ३ लाख सम्म
कम्प्यूटर ल्यापटप, मोवार्इल, रेडियो, आदि विद्युतिय समाग्री मर्मत के न्द्र
रु २० लाख भन्दा माथि
रु १० लाख देखि २० लाख सम्म
रु ५ लाख देखि १० लाख सम्म
रु ५ लाख सम्म
फोटो स्टुडियो, कलर ल्याब, फोटो कपि, टेण्ट हाउस, सटरिङ का समान,
टायल, ब्लक, रिंग, सेनेटरी जस्ता सेवामूलक कारोवार
रु ५० लाख देखि १ करोड सम्म
रु २० लाख देखि ५० लाख सम्म
रु १० लाख देखि २० लाख सम्म
रु ५ लाख देखि १० लाख सम्म
रु ३ लाख देखि ५ लाख सम्म
रु ३ लाख सम्म
मासु पसल
रु ३ लाख भन्दा माथि
रु १ लाख देखि ३ लाख सम्म
रु १ लाख सम्म
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३०००
२५०००
१५०००
१००००
७०००
५०००
२०००
१०००
१००००
८०००
५०००
३०००
२०००
१०००
२५००
२०००
१५००
१०००

२००००
१५०००
१००००
५०००
३०००
१०००
५०००
३०००
१०००

कै फियत

वार्षिक नगर विकास योजना आर्थिक वर्षः २०७८।७९
क्र.स

विवरण
आ.ब ०७८/७९ को दर
हेयर कटिंङ, व्युटी पार्लर, श्रृगार पसल, मसाज पार्लर, ड्रार्इ क्लिनर्स,
१.१७
टेलरिंङ, जिम हाउस, पुल स्क
नु र जस्ता ब्यवसायहरु
रु १० लाख भन्दा माथि
२००००
रु ७ लाख देखि १० लाख सम्म
१५०००
रु ५ लाख देखि ७ लाख सम्म
१००००
रु २ लाख देखि ५ लाख सम्म
५०००
रु १ लाख देखि २ लाख सम्म
३०००
रु १ लाख सम्म
१०००
विविध व्यवसायिक कारोवार(माथि उल्लेख भए भन्दा बाहेकका अन्य
१.१८
व्यवसायहरु)
रु ५ करोड भन्दा माथि
३००००
रु ३ करोड देखि ५ करोड सम्म
२५०००
रु १ करोड देखि ३ करोड सम्म
२००००
रु ५० लाख देखि १ करोड सम्म
१५०००
रु २० लाख देखि ५० लाख सम्म
१००००
रु १० लाख देखि २० लाख सम्म
५०००
रु ५ लाख देखि १० लाख सम्म
३०००
रु ३ लाख देखि ५ लाख सम्म
२०००
रु ३ लाख सम्म
१०००
२ विशेषज्ञ परामर्शस तथा अन्य व्यवसायिक सेवा
२.१ स्वास्थ्य सेवा
निजि अस्पताल
२००००
नसिङ्गं होम
१५०००
क्लिनक (ल्याब सहित)
७०००
सामान्य क्लिनिक
५०००
सामुदायिक अस्पताल
२०००
दन्त क्लिनिक
५०००
फिजियोथेराफी
५०००
औषधि पसल
३०००
ल्याब
३०००
पोलिक्लिनिक
३०००
कवि।ज, प्राकृ तिक चिकित्सा
१०००
चश्मा (अप्टिकल ) पसल
२०००
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ओभरसियर
५०००
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सि.ए.
१००००
लेखा परिक्षक क वर्ग
२०००
लेखा परिक्षक ख वर्ग
१५००
लेखा परिक्षक ग वर्ग
१०००
लेखा परिक्षक घ वर्ग
५००
२.५ फ्लेक्स बोर्ड लगायत अन्य वोर्ड निमार्ण सम्बन्धी व्यवसायी
रु २० लाख भन्दा माथि
१००००
रु १० लाख देखि २० लाख सम्म
७०००
रु ५ लाख देखि १० लाख सम्म
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१५०००
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१००००
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१०००
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१०००
अनुवादक
१०००
शेयर दलाल
५०००
पेन्टर
५००
विद्युतीय वायरिङ, प्लम्वरिङ्ग
५००
४ उत्पादनमूलक उद्योग
कोरा माल वा अर्ध प्रशोधित माल वा खेर गर्इ रहेको माल सामान प्रयोग वा प्रशोधन गरी माल सामान उत्पादन गर्ने
४.१ गलैंचा, गार्मेट र तयारी पोशाक, ग्रील, आल्मुनियम, मेटल वर्क स, व्लक रिङ, फार्इवर फिक्चर आदि उद्योग
व्यवसायमा
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रु ५ लाख देखि १० लाख सम्म
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रु ३ करोड भन्दा माथि
१५०००
रु १ करोड देखि ३ करोड सम्म
१००००
रु ५० लाख देखि १ करोड सम्म
८०००
रु २० लाख देखि ५० लाख सम्म
५०००
रु २० लाख सम्म
३०००
स्थानीय स्तरमा उत्पादित बस्तुको खरिद, सं कलन, सं चय के न्द्रको स्थापना
५०००
प्राकृ तिक स्रोत र साधन उपयोग गर्ने उद्योग
क्रसर, खनिज, अन्य उर्जामूलक उद्योग
रु ५ करोड भन्दा माथि
३००००
रु १ करोड देखि ५ करोड सम्म
२५०००
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रु २० लाख सम्म
५०००
र्इट्टा भट्टा उद्योग
२५०००
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रु १० लाख देखि २० लाख सम्म
२०००
रु १० लाख सम्म
१०००
बन पैदावारमा आधारित उद्योग व्यवासाय, काठ चिरान, स:मिल, प्लाइउड उद्योग, बेत, बाँस काठका सामान निर्माण
वा फर्निचर उत्पादन, काठमा कलात्मक बुट्टा कुद्ने , हस्तकाल आदि
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रु १ करोड भन्दा माथि
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५०००
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३०००
पर्यटन उद्योग : होटल, रेष्टुराँ, वेलुन उडान, फन पार्क आदि
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२५०००
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२००००
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१७५००
रु १ करोड देखि २ करोड सम्म
१५०००
रु ५० लाख देखि १ करोड सम्म
१२५००
रु २० लाख देखि ५० लाख सम्म
१००००
रु १० लाख देखि २० लाख सम्म
७०००
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रु ५ लाख देखि १० लाख सम्म
रु ३ लाख देखि ५ लाख सम्म
रु ३ लाख सम्म
ट्राभल एजेन्सी (प्लेन टिकट, रेलयात्रा बुकिंङ, होटल बुकिंङ आदि )
रु ५० लाख देखि माथि
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रु १० लाख देखि २० लाख सम्म
५०००
रु ५ लाख देखि १० लाख सम्म
२०००
रु ५ लाख सम्म
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सेवा उद्योग: (छापाखाना, चलचित्र व्यवसाय, फोटोग्राफि, प्रयोगशाला, शित भण्डार लगायतका अन्य उद्योग
व्यवसायमा)
रु १० करोड भन्दा माथि
२००००
रु ५ करोड देखि १० करोड सम्म
१७५००
रु १ करोड देखि ५ करोड सम्म
१५०००
रु ५० लाख देखि १ करोड सम्म
१२५००
रु २० लाख देखि ५० लाख सम्म
१००००
रु १० लाख देखि २० लाख सम्म
७५००
रु ५ लाख देखि १० लाख सम्म
५०००
रु ५ लाख सम्म
३०००
व्यापारिक एं व आवास कम्प्लेक्स आदि निर्माण गरि सं चालन गर्ने व्यवसाय
रु ५० करोड देखि माथि
२००००
रु २० करोड देखि ५० करोड सम्म
१७५००
रु १० करोड देखि २० करोड सम्म
१५०००
रु ५ करोड देखि १० करोड सम्म
१२५००
रु १ करोड देखि ५ करोड सम्म
१००००
रु ५० लाख देखि १ करोड सम्म
७५००
रु ५० लाख सम्म
५०००
प्राकृ तिक स्रोत माटो उत्खनन गरि बिक्री गर्दा
नगरपालिका भित्र माटो उत्खनन गर्दा सम्बन्धित वडाको पूर्व स्विकृ ति लिनुपर्ने छ । स्विकृ त बिना माटो उत्खनन गरिएको
पाइएमा उत्खननमा प्रयोग भएको स्काभेटर वा डोजरलार्इ प्रति साधन रु ५० हजार तथा ओसारपसारका लागि प्रयोग
भएका ढुवानी साधनलार्इ रु २० हजार प्रति सवारी साधन जरीवाना लाग्ने छ ।
पानि प्रशोधन / विक्री वितरण
३०००
सञ्चार सेवा
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२५०००
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१००००
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मुख्य कार्यालय
१५०००
शाखा कार्यालय
१००००
मनि ट्रान्सफर, रेमिटान्स, विदेशी मुद्रा, सटही काउण्टर
मुख्य कार्यालय
५०००
शाखा कार्यालय
३०००
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१५०००
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रु ५ करोड भन्दा माथि
१००००
रु १ करोड देखि ५ करोड सम्म
७०००
रु २० लाख देखि १ करोड सम्म
४०००
रु २० लाख सम्म पूँ जि कारोवार
१०००
भाषा प्रशिक्षण सं स्था, टयूसन सेन्टर तथा तयारी कक्षा सं चालन
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इलेक्ट्रोनिक्स आदि
रु २० लाख भन्दा माथि हेभी इक्विप्मेन्ट
१००००
रु २० लाख भन्दा माथि ४ पांग्रे
७५००
रु १० लाख देखि २० लाख सम्म
५०००
रु ५ लाख देखि १० लाख सम्म
२०००
रु ५ लाख सम्म
१०००
रेडियो, टि.भी, घडी, प्रेशर कु कर, टेलिफोन विद्युत सामाग्री मर्मत के न्द्र
रु २० लाख भन्दा माथि
३०००
रु १० लाख देखि २० लाख सम्म
२०००
रु ५ लाख देखि १० लाख सम्म
१५००
रु ५ लाख सम्म
१०००
वैदेशिक रोजगार सेवा र हाउजिङ कम्पनी तथा खरिद विक्री (रियल स्टेट)
रु १ करोड भन्दा माथि
१००००
रु ५० लाख देखि १ करोड सम्म
७५००
रु २० लाख देखि ५० लाख सम्म
५०००
रु १० लाख देखि २० लाख सम्म
४०००
रु ५ लाख देखि १० लाख सम्म
३०००
रु ३ लाख देखि ५ लाख सम्म
२०००
रु ३ लाख सम्म
१०००
मार्वल, सेनेटरी, रंग आदिको पसल
रु १ करोड भन्दा माथि
१५०००
रु ५० लाख देखि १ करोड सम्म
१२५००
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क्र.स

२७

२८
२९

३०

३१

३२

विवरण
रु २० लाख देखि ५० लाख सम्म
रु १० लाख देखि २० लाख सम्म
रु १० लाख सम्म
भाडा वर्तन पसल
रु २० लाख भन्दा माथि
रु १० लाख देखि २० लाख सम्म
रु ५ लाख देखि १० लाख सम्म
रु ३ लाख देखि ५ लाख सम्म
रु ३ लाख सम्म
कवाडी पसल
के बुल, नेटवर्क , अन्य च्यानल, सि.सि क्यामरा आदि
१५०० भन्दा बढी ग्राहक भएमा
१००० देखि १५०० ग्राहक भएमा
५०० देखि १००० ग्राहक भएमा
५०० भन्दा कम ग्राहक भएमा
अन्य व्यवसाय
१. निजि पार्क , पिकनिक स्पट आदि
२. टुर अपरेटर
पार्टी प्यालेस र रिर्सोट:
रु १० करोड भन्दा माथि
रु ५ करोड देखि १० करोड सम्म
रु २ करोड देखि ५ करोड सम्म
रु १ करोड देखि २ करोड सम्म
रु ५० लाख देखि १ करोड सम्म
रु २० लाख देखि ५० लाख सम्म
रु १० लाख देखि २० लाख सम्म
रु ५ लाख देखि १० लाख सम्म
रु ३ लाख देखि ५ लाख सम्म
रु ३ लाख सम्म
क्याटरिङ सेवा:
रु ५ लाख भन्दा माथि
रु ३ लाख देखि ५ लाख सम्म
रु ३ लाख सम्म
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आ.ब ०७८/७९ को दर
१००००
५०००
२०००
७५००
५०००
२५००
१५००
१०००
१०००
१००००
५०००
२०००
१०००
१००००
३०००
३००००
१५०००
१००००
७०००
५०००
३५००
३०००
२५००
२०००
१०००
५०००
२०००
१०००

कै फियत

वार्षिक नगर विकास योजना आर्थिक वर्षः २०७८।७९
क्र.स
विवरण
३३ चलचित्र छायाँङ्कन सेवा शुल्क:
नगरपालिका भित्र चलचित्र छायाँङ्कन शुल्क प्रतिदिन
नेपालीको
सार्क मुलुकको
अन्य मुलुकको
३४ शिक्षा सुधार कोष (व्यवसायिक निजि स्तर)
बालगृह, बृद्धाश्रम सं चालन
पूर्व प्राथमिक विद्यालय
आधारभुत विद्यालय स्तर
माध्यमिक विद्यालय स्तर
३५ तालिम तथा अनुसन्धान के न्द्र सं चालन
रु ५ करोड भन्दा माथि
रु १ करोड देखि ५ करोड सम्म
रु ५० लाख देखि १ करोड सम्म
रु २० लाख देखि ५० लाख सम्म
रु ५ लाख देखि २० लाख सम्म
रु ३ लाख देखि ५ लाख सम्म
रु ३ लाख सम्म
३६ समाचार / सन्देशमुलक व्यवसायहरु
टेलिभिजन
एफ.एम रेडियो प्रसारण
सामुदायिक रेडियो प्रसारण
पत्र पत्रिका
३७ ढुवानि सेवा
३८ अन्य निर्माण सेवा ( जे.सि.वि, ग्रेडर, रोलर, एक्साभेटर आदि
टेलिभिजन
एफ.एम रेडियो प्रसारण
सामुदायिक रेडियो प्रसारण
पत्र पत्रिका
३७ ढुवानि सेवा
३८ अन्य निर्माण सेवा ( जे.सि.वि, ग्रेडर, रोलर, एक्साभेटर आदि
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२०००
५०००
१००००
५००
१०००
२०००
५०००
२००००
१५०००
१२५००
१००००
७५००
५०००
२०००
१५००
५०००
३०००
१०००
३०००
१००००
१५००
५०००
३०००
१०००
३०००
१००००

कै फियत
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अनुसूची-४
कबाडी करको दर
क्र.स
१
२
३
४

नाम
खाली सिसी (वियर) बोतल
खाली सीसी (मदिरा र अन्य) ५०० एम.एल भन्दा माथी
खाली सीसी (मदिरा र अन्य) ५०० एम.एल भन्दा तल
प्लाष्टिक (बोतल, भाडाकु डा, पुराना जुत्ता चप्पल, ग्यालेन र
जर्किन आदि
५ खाली बोरा
क) ५० के .जी सम्म खाद्यान्न अटने प्लाष्टिक बोरा
ख) ५० के .जी सम्म खाद्यान्न अटने जुटको बोरा
ग) १०० के .जी सम्म खाद्यान्न अटने जुटको बोरा
६ तेलको टिन
क( १० लि. भन्दा बढि अट्ने ठु लो
ख) १० लि. भन्दा कम अट्ने सानो
पुन प्रशोधन गरि पुन प्रयोग हुन सक्ने कवाडी समानहरु :
१ झिण्डु ( प्राकृ तिक र कृ तिम उनका टुक्रा)
२ गार्मेण्टको कपडाको टुक्रा
३ जलेको मोविल
४ जुट र कार्पेटका टुक्रा
५ टायर टयूव
६ थोत्रो टिन
७ पुरानो ड्रम
८ पुराना कागज
क) अखवार (न्युजप्रिन्ट)
ख) अन्य कागज (कार्टुन समेत)
९ धातुका टुक्रा हरु र पत्रु भई काम नलाग्ने भएको धातु सामानहरु
क) फलाम
ख) अन्य धातु (पित्तल, तामा, आदी)
ग) थोत्रीएर काम नलाग्ने मेशिनरी औजार
१० पोलिथिन पाइपका टुक्राहरु
११ सिसा (लिड) को धुलो र टुक्राहरु
प्रचलित कानुनले निषेधित गरे बाहेको पछिहरु जस्तै कु खुरा,
हास जस्ता र्पछिहरुको प्वाख
51

इकाई
प्रति गोटा
प्रति गोटा
प्रति गोटा
प्रति के .जी

आ.ब ०७८/७९ को दर कै फियत
७५ पैसा
५० पैसा
२० पैसा
७५ पैसा

प्रति गोटा
प्रति गोटा
प्रति गोटा

२० पैसा
२५ पैसा
४० पैसा

प्रति गोटा
प्रति गोटा

रु १।५०
७५ पैसा

प्रति के .जी
प्रति के .जी
प्रति लिटर
प्रति के .जी
प्रति के .जी
प्रति के .जी
प्रति के .जी

रु १
रु १।५०
७५ पैसा
२० पैसा
रु १
रु ४० पैसा
रु ४० पैसा

प्रति के .जी
प्रति के .जी

रु ४० पैसा
रु ७५ पैसा

प्रति के .जी
प्रति के .जी
प्रति के .जी
प्रति के .जी
प्रति के .जी
प्रति के .जी

रु १।५०
रु २
रु १।५०
रु. ७५ पैसा
रु ३।५०
रु १।५०
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क्र.स
१२

१३

१४

नाम
हाड सिगं खुर
हाड
सिगं खुर
छाला
छाला ठू लो
छाला सानो
माथि उल्लेखित नभएका अन्य कवाडी मालसमानहरु

इकाई

आ.ब ०७८/७९ को दर कै फियत

प्रति के .जी
प्रति के .जी.

रु. १।००
रु. २।००

प्रति के .जी.
प्रति के .जी.
प्रति के .जी.

रु. ३०।००
रु. १५।००
रु. १।००

अनुसूची-५
सवारी साधन कर
क्र.स
१
२
३

सवारी दर्ता तथा नविकरण
अटो रिक्सा
र्इ रिक्सा
ठे ला गाडा

दर्ता
१५००
१०००
५०

आ.ब ०७८/७९ को नविकरण दर
७००
५००
१००

कै फियत

अनुसूची-६
विज्ञापन कर
क्र.स विवरण
१ सार्वजनिक स्थलमा होर्डीङ बोड तथा प्रचार प्रसार प्रति वर्गफिट
२ निजी स्थानमा होर्डिङ बोड तथा प्रचार प्रसार प्रति वर्गफिट
३ वाल पेन्टिङ, प्रति वर्गफिट
४ माइकिङ गाडी वा रिक्साबाट प्रति दिन
५ डिजिटल बोर्ड प्रति बर्ग फिट सार्वजनिक स्थलमा
		
अनुसूची-७
मनोरञ्जन करको दर
क्र.स
१
२
३

आ.ब ०७८/७९ को दर कै फियत
७०
५०
१५
२००
१००

मनोरन्जनको विवरण
आ.ब ०७८/७९ को दर कै फियत
के वल
ु च्यानल प्रशारण / डिसहोम विक्रे ता डिलर
२०००
सिनेमा हल
८०००
चलचित्र घर, नाट्यशाला, सर्क समा प्रबेश गर्ने दर्शकको टिकट
३ प्रतिशत
आम्दानीमा
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क्र.स
४
		

मनोरन्जनको विवरण
आ.ब ०७८/७९ को दर कै फियत
इन्टरनेट सेवा प्रदायक (इन्टरनेट सेवाको क्षमता) को आधारमा
वार्षिक कर लिने)
अनुसूची-८
बहाल बिटौरी शुल्क

क्र.स घरको किसिम
१ पक्की घर प्रति तल्ला
टिनको छानो भएको पक्की घर
कच्ची घर
२ पक्की घर प्रति तल्ला
टिनको छानो भएको पक्की घर
कच्ची घर
३ पक्की घर प्रति तल्ला
टिनको छानो भएको पक्की घर र फु सको
कच्ची घर समेत

घर भएको स्थान आ.ब ०७८/७९ को दर
क बर्ग
५००
क बर्ग
३००
क बर्ग
२००
ख बर्ग
३००
ख बर्ग
२००
ख बर्ग
१००
ग बर्ग
२००
ग बर्ग
१००

कै फियत

नोट:
१.
२.
३.

क वर्ग भन्नाले महेन्द्र राजमार्ग र सो को २०० मिटरभित्रको आसपासको क्षेत्रलार्इ बुझाउने छ ।
ख वर्ग भन्नाले जिल्ला स्तरीय सडक (पिपरा -पकडी-चाकरचौडा, जितपूर-तौलिहवा, बुं ची- जहदी,
बनगाइ-डोहोटे, बनगाइ -तिलौराकोट) र सो को २०० मिटर भित्रको आसपासको क्षेत्रलाइ बुझाउने छ ।
ग वर्ग भन्नाले माथि उल्लेख भए भन्दा बाहिरको बाणगं गा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण जग्गाको
क्षेत्रलाइ बुझाउने छ ।
अनुसूची-९
कार्यालयबाट प्रवाह गरिने दैनिक कार्य सं चालनबाट प्राप्त हुने शुल्क, दस्तुरको दर:

क्र.स
१
२
३

शिर्षकहरु
नक्कल उतार प्रमाणित (प्रतिलिपि प्रतिपाना)
फोटो टांस
नाता प्रमाणित सिफारिस
नेपालीमा
अंग्रेजीमा

आ.ब ०७८/७९ को दर कै फियत
१०
२००
२००
५००
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क्र.स
४

५
६
७

८
९
१०
११

१२
१३
१४
१५
१६

१७
१८

१९
२०

शिर्षकहरु
आ.ब ०७८/७९ को दर कै फियत
नागरीकता सिफारिस
बं शज नागरिकता/प्रतिलिपी सिफारिस
१००
अंगीकृ त नागरिकता सिफारिस
२००
नागरिकतामा भन्ने भनि नाम सच्चाउने सिफारिस
२००
जन्ममिति, नाम, थर सं सोधन
२००
एउटै व्यक्ति प्रमाणित
२००
दैवि प्रकोप, अपाङग परिचय पत्र, असहाय, द्धन्द पिडित, जेष्ठ
निशुल्क
नागरिक, एकल महिला सिफारिस
कर चुक्ता सिफारिस
नेपालीमा
५००
अंगेजीमा
७००
चारित्रिक सिफारिस नेपालको लागि
२००
नावालक सिफारिस
२००
पेन्सन सिफारिस
५००
पेन्सन प्रयोजन ब्यक्ति प्रमाणित, वारेसनामा, ठे गाना सं सोधन आदि सिफारिस
स्वदेशी
५००
विदेशी
१०००
राहदानी सिफारिस (भारतको लागि)
५००
भारत बाहेक अन्य (चारित्रिक सिफारिस) मुलुकको लागि
१०००
सबै प्रकारका सर्जमिन, मुचुल्का दस्तुर
५००
व्यत्तिगत घटना दर्ता विलम्ब शुल्क
२००
पञ्जिका लागू हुन भन्दा पूर्वका जन्म मृत्यु विवाह र वसाई सराई
१००
सिफारिस
सम्बन्ध विच्छेद सिफारिस दस्तुर
१००
जन्म, विवाह मृत्यू , बसाइसराइ, कर चुक्त्ता प्रमाणित ( बैदेशिक
५००
प्रयोजनका लागि मात्र)
जग्गा हकभोग तथा नामसारी सिफारिस
२००
छु ट भएको जग्गा दर्ता
न्यूनतम
५००
प्रति कट्ठा
१०००
नाम शं सोधन सिफारिस
२००
तिनपुस्ते नाम कायम सिफारिस दस्तुर
२००
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२२
२३
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३३
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बकस पत्र, अंश बण्डा, जग्गावालाको मृत्यु पछिको नामसारी
५००
सिफारिस
अपुताली सिफारिस, अपुताली जग्गा नामसारी सिफारिस
१५००
घर कायम सिफारिस दस्तुर
२००
घर कायम सिफारिस थप प्रति तल्ला
१०००
बक्यौता नरहेको सिफारिस
५००
मिनाहा डिहि, गाउ ब्लक जग्गा सिफारिस
५००
जग्गाको मोहि लगत कट्टा सिफारिस
१०००
घर बाटो सिफारिस (बिक्रि प्रयोजन)
लोकमार्ग र बजारक्षेत्र सं ग जोडिएको
१५००
भित्रि कालोपत्रे सडकसं ग जोडिएको
१०००
भित्रि ग्राभेल र कच्ची सडकसं ग जोडिएको
७००
बाकी खेतीयोग्य जग्गा
५००
चार किल्ला सिफारिस (ऋण प्रयोजन)
लोकमार्ग र बजारक्षेत्र सं ग जोडिएको ०– ५– ० सम्म
७००
सो भन्दा माथि चार किल्ला प्रमाणित
१०००
अन्य क्षेत्रसं ग जोडिएको ०– ५– ० सम्म
५००
सो भन्दा माथि चार किल्ला प्रमाणित
७००
घर बाटो सिफारिस (अंशवण्डा प्रयोजन)
लोकमार्ग र बजारक्षेत्र सं ग जोडिएको ०– ५– ० सम्म
५००
सो भन्दा माथि चार किल्ला प्रमाणित
७००
अन्य क्षेत्रसं ग जोडिएको ०– ५– ० सम्म
२००
सो भन्दा माथि चार किल्ला प्रमाणित
५००
चार किल्ला / घर बाटो सिफारिस (प्लटिंगका लागि )
लोकमार्ग र बजारक्षेत्र सं ग जोडिएको
२०००
भित्रि कालोपत्रे सडकसं ग जोडिएको
१५००
भित्रि ग्राभेल र कच्ची सडकसं ग जोडिएको
१०००
बाटो नखूलेको खेतीयोग्य जग्गासंग जोडिएको
७००
जग्गा नापी गर्दा प्रति कित्ता
२००
तोकिएको बाहेक अन्य जग्गासंग सम्बन्धित सिफारिस
५००
खानेपानी धारा मिटर जडान र नामसारी सिफारिस
१००
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खानेपानी धारा जडान गर्दा सडक मर्मत दस्तुर रु. ( कालोपत्रे सडकमा
३०००
खन्नुपर्ने भएमा)
माथि उल्लेख नभएका अन्य विविध प्रकारका सबै सिफारिस
नेपालीमा
२००
अंगेजीमा
५००
धितो मूल्याकन (प्रति लाखमा)
२५
जग्गा प्लटिङ इजाजत दस्तुर प्रति कट्टा रु. (इजाजतको लागि
२०००
जग्गाधनिले प्लट नक्शा तयार गरि पेश गर्नुपर्नेछ)
काठको सिफारिस
काठको सिफारिस दस्तुर (जिल्ला बन, आपुर्ती समिति)
५००
काठको सिफारिस दस्तुर (आफनै जग्गामा रहेका कु काठ कटान)
३००
मुद्धा मामिला मिलापत्र दस्तुर दवु ै पक्षबाट
२००
विदेशमा खाता खोल्न सिफारिस
१०००
भुक्तानी विवरण प्रमाणित
१०००
न्यायिक समितिमा मिलापत्रका लागि निवेदन दर्ता गराउं दा लाग्ने दस्तुर
१००
अन्य साधारण सिफारिस
२००
घर, गोठ ठांउ सारी सिफारिस दस्तुर
नगरपालिका भित्र
५००
नगरपालिका बाहिर
१०००
जिल्ला बाहिर
२०००
व्यवसाय ठांउ सारी सिफारिस दस्तुर
नगरपालिका भित्र
१०००
नगरपालिका बाहिर
२०००
जिल्ला बाहिर
३०००
सं घ सं स्था दर्ता सिफारिस
जेष्ठ नागरिक, अपांग मात्र सहभागि भएका सं स्थाहरु
मठ, मन्दिर, गुम्बा, चर्च जस्ता धार्मिक सस्थाहरु
१००
महिलामात्र सहभागि भएका सस्थाहरु
२००
अन्य सस्थाहरु
५००
सं घ सं स्था नविकरण सिफारिस
जेष्ठ नागरिक, अपांग मात्र सहभागि भएका सस्थाहरु
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४९
५०
५१

५२

५३

५४

शिर्षकहरु
मठ, मन्दिर, गुम्बा, चर्च जस्ता धार्मिक सस्थाहरु
महिलामात्र सहभागि भएका सस्थाहरु
रु.१० करोड देखी माथि
रु.५ करोड देखि १० करोडसम्म
रु.१ करोड देखि ५ करोडसम्म
रु. ५० लाख देखि १ करोडसम्म
रु. ३० लाखदेखि ५० लाखसम्म
रु. १५ लाखदेखि ३० लाखसम्म
रु. १५ लाख सम्म ।
अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी सं स्था सूचीकृ त
स्थानीय गैर सरकारी सं स्था सूचीकृ त
ठे क्का अनुभव सिफारिस दस्तुर
रु १० लाख सम्म
रु १० लाख देखि ३० लाख सम्म
रु ३० लाख भन्दा माथि
शिक्षण सं स्था तर्फ :
क्याम्पस स्थापना सिफारिस
सरुवा सहमति (नगर क्षेत्र भित्र)
सरुवा सहमति (नगर क्षेत्र बाहिर)
विषय विशेषज्ञ सुचिकृ त
प्रमाणपत्र प्रतिलिपी तथा प्रमाणिकरण
नयाँ विद्यालय तथा कक्षा थप अनुमती दरखास्त दस्तुर
नयाँ विद्यालय तथा कक्षा थप अनुमती दस्तुर
नयाँ तथा कक्षा थप दस्तुर सस्थागत विद्यालय तर्फ
कोचिङ तथा भाषा सिकाई के न्द्र
शिक्षक नियुक्ति अभिलेखीकरण :
आधारभुत १ देखि ५ सम्म
आधारभुत ६ देखि ८ सम्म
माध्यमिक ९ देखि १० सम्म
माध्यमिक ११ देखि १२ सम्म
प्राविधिक शिक्षा तर्फ :
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५५

५६

५७
५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५
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आ.ब ०७८/७९ को दर कै फियत
स्नातक तह सरह
२०००
प्रमाण पत्र तह सरह
१५००
एस.एल.सी.तह सरह
१०००
विद्युत सिफारिस (दर्ता, नामसारी, ठाउं सारी) दस्तुर
विद्युत सिफारिस दस्तुर (ग्राहस्थ)
३००
बिद्युत जडान नामसरी ठांउसारी उद्योगका लागि
१०००
१० हर्ष पावर क्षमता सम्म
१०००
१० देखि २० हर्षपावर क्षमता सम्म
१२००
२० देखि ५० हर्षपावर क्षमता सम्म
१५००
५० हर्षपावर देखि माथि
२०००
उद्योग दर्ता सिफारिस :
क) कृ षीजन्य उद्योग दर्ता सिफारिस
५ लाखसम्म कु ल पुजि भएको
२००
५ लाख देखि १० लाखसम्म कु ल पुजि भएको
५००
१० लाख देखि २० लाखसम्म कु ल पुजि भएको
१०००
२० लाख देखि ५० लाखसम्म कु ल पुजि भएको
२०००
५० लाख भन्दा माथि
५०००
ख) साना उद्योग सिफारिस
१०००
ग) मझौला उद्योग सिफारिस
२०००
घ) ठू ला उद्योग सिफारिस
५०००
पेट्रोलियम पदार्थ, डिलरसिप, उर्जा मुलक उद्योग, खनिज उद्योग
५०००
सिफारिस
वनजन्य उद्योग सिफारिस
५०००
धातु जन्य उद्योग सिफारिस
१०००
छाला जन्य उद्योग सिफारिस
१००
प्लाईउड उद्योग सिफारिस
३०००
ईट्टा भट्टा उद्योग सिफारिस
५०००
ग्रिल उद्योग सिफारिस
१०००
व्लक उद्योग सिफरिस
१०००
दैनिक उपभोग्य खाद्दपदार्थ उत्पादन उद्योग सिफारिस (भाडा पसल,
फे न्सी स्टेशनरी, व्युटी पार्लर, चिया पसल, होटल तथा रेष्टुरेन्ट
५००
आदि)
58

वार्षिक नगर विकास योजना आर्थिक वर्षः २०७८।७९

क्र.स
६६
६७

६८

६९
७०
७१
७२

७३
७४

७५

७६

शिर्षकहरु
आ.ब ०७८/७९ को दर कै फियत
के वल, टेलिभीजन, एफ. एम. आदी दर्ता सिफारिस
२०००
निजि विद्यालय दर्ता सिफारिस/(सं चालन अनुमतीका लागि सिफारिस)
आधारभूत (पूर्व प्राथमिक समेत) तह
१५००
माध्यमिक तह
२५००
सहकारी सं स्था खोल्ने सिफारिस
वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी सस्था
२०००
गैर वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी सस्था
१०००
सटही काउन्टर खोल्न
२०००
फाइनान्स बैक
२०००
व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलीपी
२००
घ वर्गको ईजाजत पत्र दर्ता
५०००
नविकरण : आ.व. समाप्त भएको तीन महिना (अश्विन मसान्त) सम्म
२०००
चालु आ.व.को कार्तिक १ गते देखि चैत्र मसान्त सम्म
४०००
चालु आ.व.को चैत्र १ गते देखि आषाढ मसान्त सम्म
६०००
आगामी आ.व. को आश्विन मसान्तसम्म
१००००
ईजाजत पत्रको प्रतिलिपि दस्तुर
१०००
नामसारी र ठाउसारी
१०००
व्यवसायको दरु ी प्रमाणित
२०००
प्राईभेट फर्म दर्ता दस्तुर
रु. २००, ०००।- सम्म पुँ जी भएको प्राईभेट फर्म
१०००
रु. ३००, ०००। सम्म पुँ जी भएको प्राईभेट फर्म
२०००
रु. ५००, ०००। सम्म पुँ जी भएको प्राईभेट फर्म
५०००
प्राईभेट फर्म नवीकरण दस्तुरः
रु. १००, ०००।- सम्म पुँ जी भएको प्राईभेट फर्म
६००
रु. ३००, ०००। सम्म पुँ जी भएको प्राईभेट फर्म
१०००
रु. ५००, ०००। सम्म पुँ जी भएको प्राईभेट फर्म
१६००
प्राईभेट फर्म नविकरण गर्दा लाग्ने बिलम्ब शुल्क
नविकरण गर्ने समयावधी समाप्त भएको ३५ दिन सम्म
बिलम्व दस्तुर नलाग्ने
नविकरण गर्ने समयावधी समाप्त भएको ३५ दिन देखि ६ महिना सम्म
२००
बिलम्व भएमा
नविकरण गर्ने समयावधी समाप्त भएको ६ महिना देखि १ वर्ष सम्म
दोब्वर दस्तुर
बिलम्व भएमा
59

वार्षिक नगर विकास योजना आर्थिक वर्षः २०७८।७९

क्र.स

७७

७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५
८६
८७
८८
८९
९०

शिर्षकहरु
आ.ब ०७८/७९ को दर कै फियत
१ वर्ष भन्दा बढी जतिसुकै समय भए पनि प्रत्यक नविकरण अवधिको
भिन्न भिन्न हिसाव गरि लाग्ने दस्तुरमा तेब्बर गरि बिलम्ब शुल्क लिइने
तेब्वर दस्तुर
छ।
क) प्राईभेट फर्मको पुँ जी बृद्धि, नामसारी, ठाँउ सारी, शाखा थपघट,
फर्मको नाम परिवर्तन, फर्म खारेजी, फर्मको कारोबार थपघट आदि
१०००
गर्दा सेवा शुल्क दस्तुर
ख) निवेदन दस्तुर
१००
सहकारीको विनियम सं शोधन दस्तुर
१०००
व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्रको नक्कल उतार दस्तुर
५००
व्यक्तिगत घटना तथा नागरिक अभिलेख दर्ता किताब हेरेको दस्तुर
२००
प्राईभेट फर्म दर्ता सिफारिस/व्यवसाय दर्ता सिफारिस दस्तुर
५००
वडा कार्यालयबाट बैना प्रमाणित गरे बापत लाग्ने दस्तुर
५००
नगरपालिकाले विज्ञापन गरि कर्मचारीको पद पूर्ती गर्दा लाग्ने परिक्षा लोक सेवा आयोगले लिने
दस्तुर
परिक्षा दस्तुर सरह हुनेछ ।
टिन छाना घर पक्की जडान प्रति कोठा
प्रतिशत
मुल्याङ्कन
दर
३ हजार रुपैया प्रति वर्ग फू टको १ प्रतिशतका दरले मूल्यांकन गरिनेछ ।
५००००
०.०८
आर.सि.सि. फ्रेम स्टक्चर भवन
५००
इट्टा ढू ंगाको गारोमा जडान घर
३००
जग्गा वा सम्पत्ति मूल्यांकनको ०.०८ प्रतिशत । तर पाच लाख भन्दा
५००
कमको मूल्यांकन भएमा एकमूष्ठ
जग्गा वा सम्पति मुल्यांकनको ०.०८ प्रतिसत तर ६ लाख भन्दा
६००
कमको मुल्यांकन भएमा एकमुष्ट
आम्दानी प्रमाणित ०.०८ प्रतिशतका दरले तर पाच लाख भन्दा
५००
कमको मूल्यांकन भएमा एकमूष्ठ
नगरपालिकामा अधिकृ तबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रति कागजात
अंग्रेजी
नेपाली

५००
२००
नोटः वडा कार्यालयबाट फर्म दर्ता वा व्यवसाय दर्ता सिफारिस गर्दा व्यवसाय घर बहालमा लिई सं चालन गर्ने भए न्यूनतम
एक आ.व.को लागि सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार बहाल कर लिई सिफारिस गर्नु पर्ने छ ।

60

वार्षिक नगर विकास योजना आर्थिक वर्षः २०७८।७९

अनुसूची-१०
पशुजन्य उत्पादनको नगर निकासी शुल्कको दर
क्र. स विषय
१

२

३

४

ईकाई

पशुजन्य उत्पादन (नगर भित्र उत्पादन भै बाहिर निकासी हुने ।)
ठू लो जाती चौपाया (राँगा, गोरु, भैंसी आदि)
प्रति गोटा
सानो जाती चौपाया (बाख्रा, बोका, बं गुर, सुँगुर आदि) प्रति गोटा
पं क्षीजन्य उत्पादन
कु खुरा चल्ला, बट्टाई
प्रति गोटा
कु खुरा, हाँस, लौकाट, अन्य पं क्षीजन्य वस्तु
प्रति गोटा
अण्डा
प्रति क्यारेट
काठजन्य उत्पादनः (नगर भित्र उत्पादन भै बाहिर निकासी हुने)
साल र सिसौ काठ चिरान, गोलिया, जर्ना
प्रति ट्रक
अन्य काठ चिरान, गोलिया, जर्ना
प्रति ट्रक
बाँस
प्रति गोटा
अन्य उत्पादन (नगरमा उत्पादन भै बाहिर निकासी हुने)
बनकस (खर, वावियो, छवाली, पराल, धानको भुस, प्रति गाडा
बगास, अम्लिसो कु चो, उखुको खोया)
ब्रान
प्रति क्यून्टल
पिना
प्रति क्यून्टल
भेली
प्रति क्यून्टल
सालको विया
प्रति के .जी.

आ.व. २०७८/७९ कै फियत
को दररेट
रु. १०।००
रु. ५।००
रु. ०।२५
रु. १।००
रु. १।००
रु. ३००।००
रु. २००।००
रु. ०।५०
रु. ५०।००
रु. २।००
रु. २।००
रु. १।००
रु. ०।५०

अनुसूची ११
जरिवानाको दर वार्षिक कर दस्तुर शुल्क
आ.व. २०७८/७९ को दररेट
क्र.स विवरण
बिलम्ब बर्ष
रकम प्रतिशत
१. बार्षिक कर, दस्तुर तथा शुल्क बुझाउन बिलम्ब भएमा पहिलो
१० प्रतिशत
२. बार्षिक कर, दस्तुर तथा शुल्क बुझाउन बिलम्ब भएमा दोस्रो
२० प्रतिशत
३. बार्षिक कर, दस्तुर तथा शुल्क बुझाउन बिलम्ब भएमा दोस्रो वर्ष पछी
३० प्रतिशत
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अनुसूची १२
नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी:
आ.व. २०७८/७९ को जरिवाना दररेट कै फियत

क्र.स विवरण
१

३०० क्यु फिट सम्म नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने
२५०००
ट्रयाक्टर, ट्रक र टिप्पर लगायतका साधनहरु
२ ३०० क्यु फिट भन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने
३००००
ट्रक टिप्पर लगायतका साधनहरु
३ उत्खन्नमा प्रयोग गरिने टायरवाला भ्याकु (जे सि बि)
४००००
४ उत्खन्नमा प्रयोग गरिने चेनवाला एक्साभेटर
५००००
नोट: पुन दोहोरिएमा प्रत्येक पटक पहिले तिरेको रकमा थप ५० प्रतिशतले हुने रकम तिर्नु पर्नेछ । नदीजन्य पदार्थको
चोरि निकासी गर्ने साधनहरुबाट असुल गरेको राजस्व रकमको२५% बराबरले हुन आउने रकम साधन पक्रन
सहयोग गर्ने सं स्थालाई प्रोत्साहन वापत उपलब्ध गराईने छ ।
अनुसूची-१३
भौतिक पूर्वाधार उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन शुल्क
क्र.स
१

विवरण

इकाइ

एक तह प्रशोधन भएको बालुवा र सबै प्रकारको प्रति क्यु फिट
नेचुरल गिट्टी
एक तह प्रशोधन भएको क्रसरबाट उत्पादित सबै प्रति क्यु फिट
प्रकारको गिट्टी

२

आ.व. २०७७/७८ को
जरिवाना दररेट
८९ पैसा

कै फियत

रु २

अनुसूची-१४
घरनक्सा पास सम्बन्धी राजस्व तथा दस्तुर
क्र.सं .
१
२
३

वर्गीकरण

आ.व. ०७८/०७९ को कै फियत
दररेट

भवन सम्पन्न नदिदँ ै तला थप गर्न चाहेमा निवेदनको साथ थपिएको तलाको
राजस्व लिएर प्रकृ या अगाडी बढाउने ।
भवन सम्पन्न नहुँदै तर अन्तिम चरणमा फिल्ड अनुगमन गर्दा तला थपिएको थप तलामा लाग्ने
पाईएमा भवन सं हिता पालना गरेको देखिएमा निवेदन प्राप्त भैसके पछि दस्तुरको तेब्बर दस्तुर
थप दस्तूर लिएर प्रकृ या अगाडी बढाउने
झ्याल ३’ भन्दा कम साइड-मार्जिन राखि बनाएको हकमा
आवासिय भवनको लागि थप दस्तुर लिई कबुलियतनामा गराई पास गर्ने १००००।62
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क्र.सं .

४

५

६

७

८

९
१०
११

वर्गीकरण

आ.व. ०७८/०७९ को कै फियत
दररेट
व्यवसायिक भवनको लागि थप दस्तुर लिई कबुलियतनामा गराई पास गर्ने १५०००।९” गारोको ठाँउमा ४” गारो (बाहिरी) बनाँउदा
भुई तला र जग्गा च्याँपेको ठाँउमा थप दस्तुर लिई कै फियत बनाई पास गर्ने १००००
जग्गा नच्यापेको ठाँउमा थप जरिवाना लिई कै फियत बनाई पास गर्ने
५०००
बाणगं गा नगरपालिका भित्रको निर्माण कार्यको सन्दर्भमा नक्सा पास गराई १५०००
वा प्रथम र दोस्रो चरणको ईजाजत लिइसके को भए पनि भवन सं हिता
मापदण्ड विपरित निर्माण सम्पन्न गरिएको घर तथा भवनहरुको लागि
(माथि उल्लेखित मापदण्ड बाहेक गारो, झ्यालको समस्या)
नक्शा पास गरिसके पछि तर सम्पन्नता नलिदँ ै घर जग्गा खरिद बिक्री गरेको आर्थिक ऐनमा तोकिए
खण्डमा त्यस नक्शालाई आवश्यक प्रमाण कागजको आधारमा साविकको
बमोजिम
नक्शावालाको नाम परिवर्तन गरि नक्सा नामसारीको लागि निवेदन पेश
भएमा फरक प्रयोजन अनुसार भवन निर्माण मापदण्ड तथा भवन सं हिता
अनुकुल भए मात्र नामसारी गरिनेछ । नामसारी र प्रयोजन परिवर्तन गर्दा
लाग्ने दस्तुर लिई प्रक्रिया अगाडी बढाउने ।
पुरानो घरको सन्दर्भमा रोकिएको फाईलहरुको लागि
मापदण्ड नपुगेको (कु लोमा/बाटोमा परेको/ऐलानी र जग्गा नपुगेको )
१५०००
Structural member(जस्तै पिलर) बाहेक अन्य जस्तै झाप, पेटि
परेको भए कबुलियतनामा गराई अभिलेखिकरण प्रमाणपत्र र नक्सामा
सो भवनमा रहेको समस्या खुलाई (ह्याच गरेर)थप जरिवाना लिएर
अभिलेखिकरण प्रमाणपत्र दिने ।
नयाँ घर रोक्का सम्बन्धमा
सेटव्याक नपुगेको/कु लोमा/बाटोमा परेको/बाटोको मापदण्ड नपुगेको
१५०००
नियम विपरित बनाएको हुँदा नक्सामा मापदण्ड बाहेकको क्षेत्रफल ह्याच १५०००
गरि देखाई थप जरिवाना लिएर अभिलेखिकरण प्रमाणपत्र दिने
झापको समस्या (बढी झाप तानेको खण्डमा analysis report ले १५०००
सुरक्षित भए अघि बढाउने, नभए भत्काउन लगाई अघि बढाउने)
पुरानो घरको सन्दर्भमा बाटो नभएकोलाई बाटाव कायम गरेर मात्र नक्सा
अभिलेखिकरण गर्ने
नयाँ घरको सन्दर्भमा मोहडामा sliding झ्याल/ढोकालाई अन्य सेटब्याक
छोडि अन्य मार्जिन छोड्न पर्ने छै न ।
जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरि भवन प्रयोग गर्न चाहेमा वकिल सहित
मन्जुरिनामा(LEASE)को कागजातहरु पेश गरे त्यसको आधारमा
डक्युमेन्टमा खुलाई दिन बाधा आउने छै न । तर पास गर्नको निम्ति
प्रकृ याको लागि यस्तो कागजातहरु पेश गर्न पाउने छै न ।
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क्र.सं .
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२

वर्गीकरण

आ.व. ०७८/०७९ को कै फियत
दररेट

कु नै दईु वा दईु भन्दा बढी व्यक्ति वा सं स्था मिलेर सं युक्त भवन बनाएमा
दवु ैको नाम हुने गरि एउटै फाईल बनाई पेश गर्न पाइने छ, वकिल सहित
मन्जुरीनामा साथमा पेश गर्नुपर्ने छ
घर नक्सा फारम दस्तुर
घर नक्सा अभिलेख प्रमाण पत्र
नियम तथा मापदण्ड विपरित घर
बनाएको दण्ड दस्तुर प्रति वर्ग फु ट बिजुली पानी सिफारिस मात्र
घर रोक्का भएपनि घर निर्माण भएको
दण्ड दस्तुर प्रति वर्ग फु ट बिजुली पानी सिफारिस मात्र
कच्ची घर पछि बिना जानकारी पक्की घर बनाएमा दण्ड दस्तूर प्रति वर्ग फू ट
बिजूली पानी सिफारिस मात्र
नया घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र
घर नक्सा नामसारी दस्तुर भुई तल्ला
घर नक्सा नामसारी दस्तुर दईु तल्ला

१०००
५००
१०
१५
५
२०००
१०००
२०००
३०००
१०००

अनुसूची-१४.१
घरनक्सा पास सम्बन्धी राजस्व तथा दस्तुर
क्र.स.
१
२
३
४
५
६
७
८
९

वर्गीकरण
R C C कु नै पनि वेसमेन्ट प्रति वर्ग फु ट
R C C भुई तल्ला निर्माण गर्दा प्रति वर्ग फु ट
R C C प्रथम तल्ला निर्माण गर्दा प्रति वर्ग फु ट
R C C दोस्रो तल्ला निर्माण गर्दा प्रति वर्ग फु ट
R C C तेस्रो तल्ला र सो भन्दा माथि निर्माण
गर्दा प्रति वर्ग फु ट
लोड वियरिङ वालको वेसमेन्ट
लोड वियरिङ वालको भुई तल्लको
लोड वियरिङ वालको प्रथम तल्लको
लोड वियरिङ वालको दोस्रो तल्लको

पुरानो घर (२०७२
भन्दा अघि बनेको)

नयाँ घर

दर रेट (रु.)
५
५
६
७
८

दर रेट (रु.)
८
८
९
१०
११

२०७२ पछि भवन निर्माण
स्विकृ त नगरेको लाई
अभिलेखिकरण दर रेट
दर रेट (रु.)
६।२५
६।२५
७।५०
८।७५
१०

४
४
५
६

५
५
६
७

५
६।२५
७।५०
८।७५
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१०
११
१२
क)

ख)
ग)

लोड वियरिङ वालको तेस्रो तल्ला वा सो भन्दा
माथि
ट्रस सम्बन्धि निर्माण/घर निर्माण अन्य अरु
कु नै सामाग्री प्रयोग गरेमा (प्रथम तल्ला, दोस्रो
तल्ला)
नक्सापास सम्बन्धी थप व्यवस्था र दस्तूरको दर
मनासिव कारण विना तोकिएको अवधि भित्र
घर सम्पन्न नगर्नेलाई वा प्रमाण पत्र नलैजानेलाई
समयको आधारमा पहिला तिरेको करको ५ छ
थप दस्तुर लाग्ने छ ।
यस कार्यालयमा दर्ता नभएका व्यक्ति वा
फर्मबाट तयार पारिएका नक्सा पेश भएमा रु.
०.५० पैसा प्रति वर्ग फू ट थप दस्तूर लाग्नेछ ।
नक्सा पास गरी सं रचना निर्माण गर्दा नक्सामा
कू नै सं सोधन गर्न परेमा १ रुपैया प्रति वर्ग फू ट
थप रकम लाग्नेछ ।

७

८

१०

३

५

५

बाणगंगा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को सेवा र कार्यहरु सच
ं ालनको लागि स्थानीय
सञ्चित कोषमा रहेको रकमबाट के ही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको
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बाणगङ्गा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन-२०७८
उद्देश्य र कारण
आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि नगरपालिकाबाट सं चालन गरिने सेवा र कार्यहरुको लागि स्थानीय
सञ्चित कोषमा रहेको रकम ख्रर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले प्रस्तुत ऐन
पेश गर्नु परेको हो ।
प्रस्तुत ऐनले बाणगङ्गा नगरपालिकाको स्थानीय कोटमा रहेको रकमबाट नगरपालिकाले सं चालन गर्ने
सेवा र कार्यहरुको निमित्त खर्च गर्ने अधिकार सहित विनियोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
द्रष्टव्य: यो ऐन विनियोजन ऐन हो ।

प्रस्तावना: बाणगं गा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को सेवा र कार्यहरु सं चालनको लागि सञ्चित
कोषबाट के ही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको सं विधानको धारा २२९ को उप-धारा (२) बमोजिम बाणगङ्गा नगरपालिका, नगरसभाले यो ऐन
बनाएको छ ।
१. सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भ:
(१) यस ऐनको नाम "बाणगङ्गा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८" रहेको छ ।
(२) यो ऐन नगरसभाले पारित गरी बाणगङ्गा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को निमित्त सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार:
(१) आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को निमित्त नगर कार्यपालिका, वडा समिति, विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र
कार्यहरुका निमित्त अनुसूची १ मा उल्लेखित चालू खर्च, पूँ जिगत खर्च र वित्तिय व्यवस्थापनको रकम समेत
गरी जम्मा रकम रू. १, ३१, ०७, ४८, ४८०।-(अक्षरेपी एक अर्ब एकत्तिस करोड सात लाख अठ्चालिस हजार
चार सय असी मात्र) मा नबढाई अनुसूची १ मा निर्दिष्ट गरिए बमोजिम सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिने छ ।
३. रकम विनियोजन:
(१)	यस ऐनद्वारा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को निमित्त
बाणगङ्गा नगरपालिकाको नगर कार्यपालिका, वडा समिति र विषयगत शाखाले सं चालन गर्ने सेवा र
कार्यहरुको निमित्त विनियोजन गरिने छ ।
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(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भएतापनि नगर कार्यपालिका, वडा समिति र विषयगत
शाखाले सं चालन गर्ने सेवा र कार्यहरुको निमित्त विनियोजन गरेको रकम मध्ये कु नैमा बचत हुने र
कु नैमा अपुग हुने देखिन आएमा नगरकार्यपालिकाले बचत हुने शिर्षकबाट नपुग हुने शिर्षकमा रकम
रकमान्तर तथा निकास र खर्च जनाउन सकिनेछ । पूँ जिगत खर्च र वित्तिय व्यवस्थातर्फ विनियोजित
रकम साँवा भुक्तानी खर्च र व्याज भुक्तानी खर्च शिर्षकमा बाहेक अन्य चालू खर्च शिर्षकतर्फ
रकमान्तर गर्न सकिने छै न ।
तर चालु तथा पूँ जिगत खर्च र वित्तिय व्यवस्थाको खर्च ब्यहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकम
रकमान्तर गर्न सकिने छ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भएता पनि एक शिर्षकबाट सो शिर्षकको जम्मा स्वीकृत
रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढ्ने गरी कु नै एक वा एक भन्दा बढी शिर्षकहरूमा रकम रकमान्तर गर्नु
परेमा नगरसभाको स्वीकृती लिनु पर्नेछ ।
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ू ी-१
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पूँ जिगत खर्च वित्तिय व्यवस्था

जम्मा

