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एंव सप्ारस्षिरुबाट उत्ािदत एक ति प्रशोधन भएको नदवीजन्य िदाथि्ष(मगट्वी,  बालतुवा) नगर देखख बाििर 
तनकासवी गदा्ष अनपूसपूचवी (१३) िा उले्ख भए बिोजजिको दररेटिा भौततक िपूवा्षधार उिरोग तथिा वातावरण 
व्यवस्ािन शतुल्क लगाईने र असतुल उिर गररनेछ ।

२.१४ घरनसिा सेवा शतुल्क
 बाणगङ्ा नगरिाललकाले आफनो क्ते्रभभत्रका भवन तथिा अन्य संरचनािरुको तनिा्षण िपूव्ष देखख तनिा्षण िचिात 

सम्का सब ैसेवा,  तोिकएको सिरभभत्र तनिा्षण भएका भवन तथिा अन्य सरंचनािरुको अभभलेखखकरण 
दण्ड जररवाना लगाएतका शतुल्किरु अनतुसपूचवी (१४) िा उले्ख भए बिोजजिको दररेटिा राजस् तथिा 
शतुल्किरु लगाईने र सोिवी अनतुसार असतुल उिर गररने छ । 

३. छतु ट:
 रस ऐन बिोजजि कर ततनने दायरत्व भएका व्यक्क्त वा संस्ािरुलाई कतु नै ितन िकससिको कर छतु ट िदईने छैन । तर 

सब ैकरदाताले सिान रूििा सतुतवधा िाउने गरवी तोिकएको सिरावसधभभत्र कर बतुझाउने तनरमित करदातालाई िििले 
नै तनधा्षरण गररएको दरिा छतु ट िदन रस दफाले बाधा गनने छैन ।  

४. तनरि वा कार्षतवसध बनाउन सके्:  
 बाणगङ्ा नगरिाललकाले रस ऐनिा भएका व्यवस्ािरुलाई कारा्षविरनका लामग आवश्यक तनरि,  िािदण्ड वा 

कार्षतवसध बनाउन सके्छ । 
५. ऐनिा संशोधन: 
 बाणगङ्ा नगरिाललकाको नगरसभाले रस ऐनलाई आवश्यकता अनतुसार संशोधन गन्ष सके्छ । 
६. बचाउ र खारेजवी: 

(१) रो ऐन जारवी गनतु्ष असघ कर,  दस्तुर र शतुल्क व्यवस्ािन सबिन्वी भए गरेका तनण्षरिरु रसै ऐन बिोजजि भए 
गरेको िातननेछ ।

(२)  सातवकिा बाणगङ्ा नगरिाललकाले कर,  दस्तुर,  शतुल्क आिद व्यवस्ािनका लामग गददै आएका व्यवस्ािरु 
रस ऐनसँग बाजझएको िदसम् स्त: खारेज हुनेछन ।

अनसूुची-१
सम्पधति करको दर

क्र.स कररोग्य सम्चत्को िपूल्य आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत

१ िाचँ लाख रुिैरासँम्को िपूल्याकंनिा  जग्ािात्र भएकोिा एक ितुष्ठ रु ६०।– र घरबास सिेत 
भएकोिा एकितुष्ठ रु. ३२०।– (तवीनसर बवीस) 

२ िाचँ लाख देखख िचास लाख रुिैरासँम् प्रतत लाख रु. (१५) िन्ध्र

३ एकाउन्न लाख देखख एक करोड 
रुिैरासँम्

प्रतत लाख रु (२५) िच्चवीस

४ एक करोड एक लाख देखख दईु करोड 
रुिैरासँम्

प्रतत लाख रु. (३०) तवीस
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५ दईु करोड एक लाख रुिैरादेँखख ततन 
करोड रुिैरासँम्

प्रतत लाख रु.(३५) िैतवीस

६ ततन करोड एक लाख रुिैरादेँखख िाचँ 
करोड रुिैरासँम्

प्रतत लाख रु. (५०) िचास

७ िाचँ करोड भन्ा िासथि प्रतत लाख रु. (५५) िचिन्न
नोट : ितुल्याकंन रकिलाई रु. लाखिा (Round Figure) िा िररणत गरवी करको दर तनधा्षरण हुनेछ । न्यपूनति करको 
दर िालिोत एंव भपूमिकर असतुलवीको िकिा रु. ६०।– र सम्चत् करको िकिा घरबास,  घरबासले चचनेको जग्ा र सो को 
दोब्बर जग्ा सम् रु. ३२०।– तनधा्षरण हुनेछ । िासथि उले्खखत दरको आधारिा लाग्ने करको उदािरण

क्र.स ितुल्याकंन लाखिा आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत
१ ५० १५
२ १०० २५
३ २०० ३०
४ ३०० ३५
५ ५०० ५०
६ ५०० भन्ा िाथिवी ५५

 सम्तत करको ितुल्याकंनका लामग जग्ा र संरचनाको ितुल्याकंन तवसध जग्ा तथिा संरचनाको बर्गकरण र सो 
अनतुसारको दर बाणगंगा नगरिाललकाको सम्तत कर व्यवस्ािन कार्षतबसध २०७५ बिोजजि हुनेछ । िासथि 
उले्खखत दरको आधारिा मितत २०७८ साल िौर िसान्त सम् सम्चत् कर बतुझाउने करदातालाई जम्ा कर 
रकिको १० प्रततशत छतु ट हुनेछ ।

अनसूुलच-२
नगरपालिकाको स्ागमत्वमा रिेका िपजशि अनुसारका साधनिरुको बिाि (भाडा) करको दर : 

क्र स सा्नहरुको नाम आ.ब ०७८/७९ को दर कैचिर्

१ एसिाभेटर भाडा प्रतत घण्ा १०००
२ रोलर भाडा प्रतत िदन ६०००
३ िानवी टंकरी  प्रतत िदन १५००
४ ग्रेडर प्रतत घण्ा ३०००

नोट: िासथि उले्खखत भाडाका साधनिरु प्ररोग गनने िक्ले ईन्न बाित लाग्ने खच्ष रकि र चालकको दैतनक भत्ा वाित रु. 
१०००।०० (एक िजार) का दरले व्यवस्ा गनतु्ष िननेछ । िदनको ििसावले भाडािा लैजादा प्रतत िदन भन्नाले ८ (आठ) 
घण्ालाई जनाउने छ । सो भन्ा बिढ प्ररोग गरेको िाईएिा दािासाििको ििसावले थिि रकि बपूझाउनपू िननेछ । व्याकिो लोडर 
(ज.ेसस.तव.) र ग्रेडर संचालन गदा्ष प्रतत घण्ाको ििसावले ितन उिलवध गराउन सिकनेछ । अत्यावश्यक िरेको अवस्ािा 
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बािके िदनिा लगातार ८ घण्ा भन्ा बढवी िभेवी िेभशनिरु संचालन गररने छैन ।  अन्य व्यवस्ा रस नगरिाललकाको िभेभ 
िेभशनरवी संचालन तनदनेभशका २०७६ बिोजजि हुनेछ ।

अनसूुची-३
व्यवसार करको दर

क्र.स चववरण आ.ब ०७८/७९ को दर कैचिर्

१ व्यवासायरक वस्तु :
१.१ चतुरोट,  ििदरा एंव सपूर्तजन्य िसल (थिोक एंव खतुद्ा तबके्रता)

रु ५० लाख भन्ा िासथि १००००
रु २० लाखदेखख ५० लाख सम् ६०००
रु ५ लाखदेखख २० लाख सम् ४०००
रु ५ लाख सम् २०००

१.२ सतुन चादँवी तथिा गिना बनाउने िसल (ज्लेरवी)
रु ३० लाख भन्ा िासथि १५०००
रु २० लाख देखख ३० लाख सम् १००००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु १० लाख सम् ३०००

१.३
भभिडरो,  क्सेट,  ररकड्षर तथिा प्रेर,  टेललभभजन,  िरिज,  वाभशङिेभशन,  
कमप्पूटर,  ल्यािटि,  िोवाइल,  तवद्तुत सिान,  क्ािेरा,  रेिडरो आिदको 
थिोक तथिा खतुद्ा तबिक्र गनने

 रु ५० लाख भन्ा िासथि १००००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ५०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ३०००
रु १० लाख सम् १०००

१.४ तनिा्षण सािाग्रवी (िाड्षवेरर िसल)
रु ५० लाख भन्ा िासथि १५०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् १००००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ३०००
रु ५ लाख सम् १०००

१.५ कािनेट िदा्ष अन्य फर्नर्शङ िसल
रु २० लाख भन्ा िासथि ५०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ३०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् २०००
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क्र.स चववरण आ.ब ०७८/७९ को दर कैचिर्

रु ५ लाख सम् १०००
१.६ िेटट्रोललरि िदाथि्ष

रु ५० लाख भन्ा िासथि १५०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् १००००
रु २० लाख सम् ५०००

१.७ दैतनक उिभोग्य खाद्ान्न,  तरकारवी,  फलफपू ल,  दूध डेरवी,  ग्यास सिेत
रू. ५ लाख सम् १०००
रू. ५ लाख देखख १० लाख सम् १५००
रू. १० लाख देखख २० लाख सम् २०००
रू. २० लाख भन्ा िाथिवी ३०००

१.८ चचरा,  कफरी,  खाना,  नास्ा,  मिठाइ्ष,  आइ्षसिक्रि िसल आिद
रू. ५ लाख सम् १०००
रू. ५ लाख देखख १० लाख सम् १५००
रू. १० लाख देखख २० लाख सम् िाथिवी २०००
रू. २० लाख भन्ा िाथिवी ३०००

१.९ किडा िसल,  रेिडिेड किडा(फेन्सवी) िसल,  जतुत्ा चप्पल िसल
रु २० लाख भन्ा िासथि १००००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ३०००
रु ५ लाख सम् १०००

१.१० सवारवी साधन तबके्रता
िभेवी टट्रक िटिर बस सिेत २००००
मितन बस,  मितन टट्रक १५०००
ट्ाक्टर १००००
िलतुका सवारवी साधन ७०००
दइु्ष िाङँग्रे सवारवी साधन इिनजन जिडत ५०००

१.११ व्यवसारवीले कतु नै ितन सािानको िडलर राखवी तबक्ररी तवतरण र कतु नै सिानको 
थिोक िसल राखेिा
रु ५ करोड भन्ा िासथि २००००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् १५०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १००००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ७०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
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क्र.स चववरण आ.ब ०७८/७९ को दर कैचिर्

रु १० लाख सम् ३०००
१.१२ फर्नचर शोरुि

रु ५ करोड भन्ा िासथि २५०००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् १५०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १००००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ७०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् २०००
रु ५ लाख सम् १०००

१.१३ से्शनरवी,  टाइबले्,  स्तु लडट्रेस,  मगफ्ट तथिा खेलौना िसल
रु ५० लाख भन्ा िासथि १००००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ८०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ३०००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् २०००
रु ३ लाख सम् १०००

१.१४ कमप्पूटर ल्यािटि,  िोवाइ्षल,  रेिडरो,  आिद तवद्तुततर सिाग्रवी िि्षत केन्द्र
रु २० लाख भन्ा िासथि २५००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् २०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् १५००
रु  ५ लाख सम् १०००

१.१५ फोटो स्तुिडरो,  कलर ल्याब,  फोटो कति,  टेण् िाउस,  सटररङ का सिान,  
टारल,  ब्लक,  ररंग,  सेनेटरवी जस्ा सेवािपूलक कारोवार

 

रु ५० लाख देखख १ करोड सम् २००००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् १५०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् १००००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ५०००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् ३०००
रु ३ लाख सम् १०००

१.१६ िासतु िसल
रु ३ लाख भन्ा िासथि ५०००
रु १ लाख देखख ३ लाख  सम् ३०००
रु १ लाख सम् १०००
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१.१७ िेरर किटंङ,  व्यतुटवी िाल्षर,  श्रगृार िसल,  िसाज िाल्षर,  डट्राइ्ष क्क्लनस्ष,  
टेलररंङ,  जजि िाउस,  ितुल स् तुकर जस्ा ब्यवसारिरु
रु १० लाख भन्ा िासथि २००००
रु ७ लाख देखख १० लाख सम् १५०००
रु ५ लाख देखख ७ लाख सम् १००००
रु २ लाख देखख ५ लाख सम् ५०००
रु १ लाख देखख २ लाख  सम् ३०००
रु १ लाख सम् १०००

१.१८ तवतवध व्यवसायरक कारोवार(िासथि उले्ख भए भन्ा बािकेका अन्य 
व्यवसारिरु)
रु ५ करोड भन्ा िासथि ३००००
रु ३ करोड देखख ५ करोड सम् २५०००
रु १ करोड देखख ३ करोड सम् २००००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १५०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् १००००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ३०००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् २०००
रु ३ लाख सम् १०००

२ तवशेरज् िरािश्षस तथिा अन्य व्यवसायरक सेवा
२.१ स्ास्थ्य सेवा

तनजज अस्पताल २००००
नससङं् िोि १५०००
क्क्लनक (ल्याब सिित) ७०००
सािान्य क्क्लतनक ५०००
साितुदायरक अस्पताल २०००
दन्त क्क्लतनक ५०००
िफजजरोथिरेाफरी ५०००
औरसध िसल ३०००
ल्याब ३०००
िोललक्क्लतनक ३०००
कतव।ज,  प्राकृततक चचिकत्सा १०००
चश्ा (अतटिकल ) िसल २०००
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२.२ कानतुन व्यवसारवी
ल फि्ष ३०००
लेखािढवी सेन्टर १०००

२.३ इ्षिनजतनरर सेवा तथिा कन्सलटेन्सवी
इ्षिनजतनरर ७०००
ओभरससरर ५०००

२.४ लेखािरवीक्ण
सस.ए. १००००
लेखा िररक्क क वग्ष २०००
लेखा िररक्क ख वग्ष १५००
लेखा िररक्क ग वग्ष १०००
लेखा िररक्क घ वग्ष ५००

२.५ फ्सेि बोड्ष लगारत अन्य वोड्ष तनिाण्ष सबिन्वी व्यवसारवी
रु २० लाख भन्ा िासथि १००००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ७०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ५०००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् २०००
रु ३ लाख सम् १०००

३. तवतवध व्यवसारवी
तनिा्षण व्यवसारवी क वग्ष १५०००
तनिा्षण व्यवसारवी ख वग्ष १००००
तनिा्षण व्यवसारवी ग वग्ष ५०००
तनिा्षण व्यवसारवी घ वग्ष १०००
तबिा अभभकता्ष /असधकता्ष १०००
सभनेरर १०००
अनतुवादक १०००
शेरर दलाल ५०००
िेन्टर ५००
तवद्तुतवीर वारररङ,  प्म्वररङ् ५००

४ उत्ादनिपूलक उद्ोग

४.१
कोरा िाल वा अध्ष प्रशोसधत िाल वा खेर गइ्ष रिकेो िाल सािान प्ररोग वा प्रशोधन गरवी िाल सािान उत्ादन गनने 
गलैंचा,  गािनेट र तरारवी िोशाक,  ग्रवील,   आल् तुतनरि,  िेटल वक्ष स,  व्लक ररङ,  फाइ्षवर िफक्चर आिद उद्ोग 
व्यवसारिा
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रु १० करोड भन्ा िासथि २००००
रु ५ करोड देखख १० करोड सम् १७०००
रु ३ करोड देखख ५ करोड सम् १५०००
रु १ करोड देखख ३ करोड सम् १२०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १००००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ७०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ३५००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् २०००
रू. ५ लाख सम् १०००

४.२ खाद् उद्ोगिरु
रु ३ करोड भन्ा िासथि १५०००
रु १ करोड देखख ३ करोड सम् १००००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् ८०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ५०००
रु २० लाख सम् ३०००

४.३ स्ानवीर स्रिा उत्ािदत बस्तुको खररद,  संकलन,  संचर केन्द्रको स्ािना ५०००
५ प्राकृततक स्ोत र साधन उिरोग गनने उद्ोग

५.१ क्रसर,  खतनज,  अन्य उजा्षिपूलक उद्ोग
रु ५ करोड भन्ा िासथि ३००००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् २५०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १५०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् १००००
रु २० लाख सम् ५०००

५.२ इ्षट्ा भट्ा उद्ोग २५०००
६ कृतरसंग सबिम्न्त व्यवासार (फपू ल तवरुवा तबक्ररी,  नस्षरवी संचालन,  तरकारवी खेतत आिद)

रु ५ करोड भन्ा िासथि १००००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् ७०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् ५०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ३०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् २०००
रु १० लाख सम् १०००

७ बन िैदावारिा आधाररत उद्ोग व्यवासार,  काठ चचरान,  स:मिल,  प्ाइउड उद्ोग,  बते,  बासँ काठका सािान तनिा्षण 
वा फर्नचर उत्ादन,  काठिा कलात्मक बतुट्ा कतु दे्,  िस्काल आिद
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रु ५ करोड भन्ा िासथि १५०००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् १००००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् ८०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ६०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् २०००
रु ५ लाख सम् १०००

८ मिलिरु ( तले,  चचउरा,  िसला) कतु टानवी तिसानवी मिल आिद
रु ५० लाख भन्ा िासथि ५०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ४०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ३०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् २०००
रु ५ लाख सम् १०००

९ कृतर तथिा िशतुिालन फाि्ष (गाइ्षभैसवी,  बाख्ा,  भेडा,  कतु खतुरा,  वंगतुर,  िशतुिक्वी,  िाछा)
रु ५ करोड भन्ा िासथि ६०००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् ५०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् ४०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ३०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् २०००
रू. १० लाख सम् १०००

१० दाना तथिा िशतु आिार उत्ादन
रु १ करोड भन्ा िासथि १५०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १००००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ५०००
रु २० लाख सम् ३०००

११ िर्षटन उद्ोग : िोटल,  रेष्तुरा,ँ  वेलतुन उडान,  फन िाक्ष  आिद
रु १० करोड भन्ा िासथि २५०००
रु ५ करोड देखख १० करोड सम् २००००
रु २ करोड देखख  ५ करोड सम् १७५००
रु १ करोड देखख २ करोड सम् १५०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १२५००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् १००००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ७०००
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रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ५०००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् २०००
रु ३ लाख सम् १०००

१२ टट्राभल एजने्सवी (प्ने िटकट,  रेलरात्रा बतुिकंङ,  िोटल बतुिकंङ आिद )
रु ५० लाख देखख िासथि १००००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ७५००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् २०००
रु ५ लाख सम् १०००

१३ सेवा उद्ोग: (छािाखाना,  चलचचत्र व्यवसार,  फोटोग्रािफ,  प्ररोगशाला,  भशत भण्डार लगारतका अन्य उद्ोग 
व्यवसारिा) 
रु १० करोड भन्ा िासथि २००००
रु ५ करोड देखख १० करोड सम् १७५००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् १५०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १२५००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् १००००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ७५००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख सम् ३०००

१४ व्यािाररक एंव आवास कमप्सेि आिद तनिा्षण गरर संचालन गनने व्यवसार
रु ५० करोड देखख िासथि २००००
रु २० करोड देखख ५० करोड सम् १७५००
रु १० करोड देखख २० करोड सम् १५०००
रु ५ करोड देखख १० करोड सम् १२५००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् १००००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् ७५००
रु ५० लाख सम् ५०००

१५ प्राकृततक स्ोत िाटो उत्खनन गरर तबक्ररी गदा्ष
नगरिाललका भभत्र िाटो उत्खनन गदा्ष सबिम्न्त वडाको िपूव्ष स्स्कृतत ललनतुिनने छ । स्स्कृत तबना िाटो उत्खनन गररएको 
िाइएिा उत्खननिा प्ररोग भएको स्ाभेटर वा डोजरलाइ्ष प्रतत साधन रु ५० िजार तथिा ओसारिसारका लामग प्ररोग 
भएका ढतुवानवी साधनलाइ्ष रु २० िजार प्रतत सवारवी साधन जरवीवाना लाग्ने छ ।

१६ िातन प्रशोधन / तवक्ररी तवतरण ३०००
१७ सञ्ार सेवा
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तनजज क्ते्रको हुलाक सेवा (चचठ्वी ित्र,  िोष्ल) १०००
तनजज क्ते्रको टेललफोन,  फ्ासि सेवा,  फोटोकति,  आइ्ष .एि िड इन्टरनेट 
आिद सिेत 

३०००

कतु रररर सेवा (सािान सिेतको ढतुवातन) ३०००
छिाइ्ष तथिा प्रकाशन ५०००

१८ तवचत्र सस्ा :
क वग्ष वाभणज् वैंक ितुख्य कारा्षलर २५०००
क वग्ष वाभणज् वैंक शाखा कारा्षलर १५०००
तवकास वैंक ितुख्य कारा्षलर १२०००
तवकास वैंक शाखा कारा्षलर १००००
तवचत्र कम्तन (लघतु तवत् सिेत)
ितुख्य कारा्षलर १५०००
शाखा कारा्षलर १००००
तबिा कम्नवी
ितुख्य कारा्षलर १५०००
शाखा कारा्षलर १००००
ितन टट्रान्सफर,  रेमिटान्स,  तवदेशवी ितुद्ा,  सटिवी काउण्र
ितुख्य कारा्षलर ५०००
शाखा कारा्षलर ३०००

१९ सिकारवी सस्ािरु
रु २५ करोड भन्ा िासथि १५०००
रु १० करोड देखख २५ करोड सम् १००००
रु ५ करोड देखख १० करोड सम् ५०००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् २०००
रु ३० लाख देखख १ करोड सम् १५००
रु ३० लाख सम् १०००

२० नेिाल सरकारका अन्य तनकारिा तवसधवत दता्ष भइ्ष सकेका  र रस नगरिाललकािा सपूचचकृत िात्र हुने प्रकृततका 
व्यवसारिरु
रु ५ करोड भन्ा िासथि १००००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् ७०००
रु २० लाख देखख १ करोड सम् ४०००
रु २० लाख सम् िपूँ जज कारोवार १०००

२१ भारा प्रभशक्ण संस्ा,  टरपूसन  सेन्टर तथिा तरारवी कक्ा संचालन
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रु १० लाख भन्ा िासथि १००००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ३०००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् २०००
रु ३ लाख सम् १०००

२२ कमप्पूटर इन्सन्सच्तुट,  डट्राइभभङ इन्सन्सच्तुट आिद
रु १० लाख भन्ा िासथि १५०००
रु ७ लाख देखख १० लाख सम् १००००
रु ५ लाख देखख ७ लाख सम् ७०००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् ५०००
रु ३ लाख सम् २०००

२३ िि्षत सम्ार : िभेवी इतक्प्ेन्ट,  बस,  कार,  िोटरसाइकल,  साइकल िि्षत,  ररसोललङ,  ररकण्डवीसन,  सर्भससङ,  
इलेक्ट ट्रोतनसि आिद
रु २० लाख भन्ा िासथि िभेवी इतक्प्ेन्ट १००००
रु २० लाख भन्ा िासथि ४  िागं्रे ७५००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् २०००
रु ५ लाख सम् १०००

२४ रेिडरो,  िट.भवी,  घडवी,  प्रशेर कतु कर,  टेललफोन तवद्तुत सािाग्रवी िि्षत केन्द्र
रु २० लाख भन्ा िासथि ३०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् २०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् १५००
रु ५ लाख सम् १०००

२५ वैदेभशक रोजगार सेवा र िाउजजङ कम्नवी तथिा खररद तवक्ररी (रररल से्ट)
रु १ करोड भन्ा िासथि १००००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् ७५००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ५०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ४०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ३०००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् २०००
रु ३ लाख सम् १०००

२६ िाव्षल,  सेनेटरवी,  रंग आिदको िसल
रु १ करोड भन्ा िासथि १५०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १२५००
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रु २० लाख देखख ५० लाख सम् १००००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु १० लाख सम् २०००

२७ भाडा वत्षन िसल
रु २० लाख भन्ा िासथि ७५००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् २५००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् १५००
रु ३ लाख सम् १०००

२८ कवाडवी िसल १०००
२९ केबतुल,  नेटवक्ष ,  अन्य च्ानल,  सस.सस क्ािरा आिद

१५०० भन्ा बढवी ग्रािक भएिा १००००
१००० देखख १५०० ग्रािक भएिा ५०००
५०० देखख १००० ग्रािक भएिा २०००
५०० भन्ा कि ग्रािक भएिा १०००

३० अन्य व्यवसार
१. तनजज िाक्ष ,  तिकतनक स्पट आिद १००००
२. टतुर अिरेटर ३०००

३१ िाटमी प्ालेस र ररसणोट:
रु १० करोड भन्ा िासथि ३००००
रु ५ करोड देखख १० करोड सम् १५०००
रु २ करोड देखख  ५ करोड सम् १००००
रु १ करोड देखख २ करोड सम् ७०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् ५०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ३५००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ३०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् २५००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् २०००
रु ३ लाख सम् १०००

३२ क्ाटररङ सेवा:
रु ५ लाख भन्ा िासथि ५०००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् २०००
रु ३ लाख सम् १०००
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३३ चलचचत्र छाराङँ्कन सेवा शतुल्क:
नगरिाललका भभत्र चलचचत्र छाराङँ्कन शतुल्क प्रततिदन
नेिालवीको २०००
साक्ष  ितुलतुकको ५०००
अन्य ितुलतुकको १००००

३४ भशक्ा सतुधार कोर (व्यवसायरक तनजज स्र)
बालगृि,  बदृ्ाश्रि संचालन ५००
िपूव्ष प्राथिमिक तवद्ालर १०००
आधारभतुत तवद्ालर स्र २०००
िाध्यमिक तवद्ालर स्र ५०००

३५ ताललि तथिा अनतुसन्ान केन्द्र संचालन
रु ५ करोड भन्ा िासथि २००००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् १५०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १२५००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् १००००
रु ५ लाख देखख २० लाख सम् ७५००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् ५०००
रु ३ लाख सम् २०००

३६ सिाचार / सने्शितुलक व्यवसारिरु
टेललभभजन १५००
एफ.एि रेिडरो प्रसारण ५०००
साितुदायरक रेिडरो प्रसारण ३०००
ित्र िमत्रका १०००

३७ ढतुवातन सेवा ३०००
३८ अन्य तनिा्षण सेवा ( जे.सस.तव,  ग्रेडर,  रोलर,  एसिाभेटर आिद १००००

टेललभभजन १५००
एफ.एि रेिडरो प्रसारण ५०००
साितुदायरक रेिडरो प्रसारण ३०००
ित्र िमत्रका १०००

३७ ढतुवातन सेवा ३०००
३८ अन्य तनिा्षण सेवा ( जे.सस.तव,  ग्रेडर, रोलर, एसिाभेटर आिद १००००
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अनसूुची-४
कबाडी करको दर

क्र.स नाि इकाई आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत
१ खालवी सससवी (तवरर) बोतल प्रतत गोटा ७५ िैसा
२ खालवी सवीसवी (ििदरा र अन्य) ५०० एि.एल भन्ा िाथिवी प्रतत गोटा ५० िैसा
३ खालवी सवीसवी (ििदरा र अन्य) ५०० एि.एल भन्ा तल प्रतत गोटा २० िैसा
४ प्ातष्क (बोतल,  भाडाकतु डा,  ितुराना जतुत्ा चप्पल,  ग्यालेन र 

जर्कन आिद
प्रतत के.जवी ७५ िैसा

५ खालवी बोरा 
क) ५० के.जवी सम् खाद्ान्न अटने प्ातष्क बोरा प्रतत गोटा २० िैसा
ख) ५० के.जवी सम् खाद्ान्न अटने जतुटको बोरा प्रतत गोटा २५ िैसा
ग) १०० के.जवी सम् खाद्ान्न अटने जतुटको बोरा प्रतत गोटा ४० िैसा

६ तलेको िटन
क( १० लल. भन्ा बिढ अटन्े ठतुलो प्रतत गोटा रु १।५०
ख) १० लल. भन्ा कि अटन्े सानो प्रतत गोटा ७५ िैसा

ितुन प्रशोधन गरर ितुन प्ररोग हुन सके् कवाडवी सिानिरु :
१ जझण्डतु ( प्राकृततक र कृतति उनका टतुक्रा) प्रतत के.जवी रु १
२ गािनेण्को किडाको टतुक्रा प्रतत के.जवी रु १।५०
३ जलेको िोतवल प्रतत ललटर ७५ िैसा
४ जतुट र कािनेटका टतुक्रा प्रतत के.जवी २० िैसा
५ टारर टरपूव प्रतत के.जवी रु १
६ थिोत्रो िटन प्रतत के.जवी  रु ४० िैसा
७ ितुरानो डट्रि प्रतत के.जवी रु ४० िैसा
८ ितुराना कागज

क) अखवार (न्यतुजतप्रन्ट) प्रतत के.जवी रु ४० िैसा
ख) अन्य कागज (काटतु्षन सिेत) प्रतत के.जवी रु ७५ िैसा

९ धाततुका टतुक्रा िरु र ित्रतु भई काि नलाग्ने भएको धाततु सािानिरु
क) फलाि प्रतत के.जवी रु १।५०
ख) अन्य धाततु (तित्ल,  तािा,  आदवी) प्रतत के.जवी रु २
ग) थिोत्रवीएर  काि नलाग्ने िेभशनरवी औजार प्रतत के.जवी रु १।५०

१० िोललसथिन िाइिका टतुक्रािरु प्रतत के.जवी  रु.  ७५ िैसा
११ सससा (ललड) को धतुलो र टतुक्रािरु प्रतत के.जवी रु ३।५०

प्रचललत कानतुनले तनरेसधत गरे बािकेो िलछिरु जस् ैकतु खतुरा,  
िास जस्ा ि्षलछिरुको पाख

प्रतत के.जवी रु १।५०
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१२ िाड ससगं खतुर 

िाड प्रतत के.जवी रु. १।००
ससगं खतुर प्रतत के.जवी. रु. २।०० 

१३ छाला 
छाला ठपूलो प्रतत के.जवी. रु. ३०।००
छाला सानो प्रतत के.जवी. रु. १५।००

१४ िासथि उले्खखत नभएका अन्य कवाडवी िालसिानिरु प्रतत के.जवी. रु. १।००

अनसूुची-५
सवारी साधन कर

क्र.स सवारवी दता्ष तथिा नतवकरण दता्ष आ.ब ०७८/७९ को नतवकरण दर कैिफरत
१ अटो ररसिा १५०० ७००
२ इ्ष ररसिा १००० ५००
३ ठेला गाडा ५० १००

अनसूुची-६
तवज्ापन कर

क्र.स तववरण आ.ब ०७८/७९ को  दर कैिफरत
१ साव्षजतनक स्लिा िोडमीङ बोड तथिा प्रचार प्रसार प्रतत वग्षिफट ७०
२ तनजवी स्ानिा िोर्डङ बोड तथिा प्रचार प्रसार प्रतत वग्षिफट ५०
३ वाल िेन्न्टङ,  प्रतत वग्षिफट १५
४ िाइिकङ गाडवी वा ररसिाबाट प्रतत िदन २००
५ िडजजटल बोड्ष प्रतत बग्ष िफट साव्षजतनक स्लिा १००

  
अनसूुची-७

मनोरञ्जन करको दर

क्र.स िनोरनजनको तववरण आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत
१ केवतुल च्ानल प्रशारण / िडसिोि तवके्रता िडलर २०००
२ ससनेिा िल ८०००
३ चलचचत्र घर,  नाट्शाला,  सक्ष सिा प्रबशे गनने दश्षकको िटकट 

आम्ानवीिा
३ प्रततशत
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क्र.स िनोरनजनको तववरण आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत
४ इन्टरनेट सेवा प्रदारक (इन्टरनेट सेवाको क्िता)   को आधारिा 

वार्रक कर ललने)
   

अनसूुची-८
बिाि तबटौरी शुल्क

क्र.स घरको िकससि घर भएको स्ान आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत
१ िक्री घर प्रतत तल्ा क बग्ष ५००

िटनको छानो भएको िक्री घर क बग्ष ३००
कच्चवी घर क बग्ष २००

२ िक्री घर प्रतत तल्ा ख बग्ष ३००
िटनको छानो भएको िक्री घर ख बग्ष २००
कच्चवी घर ख बग्ष १००

३ िक्री घर प्रतत तल्ा ग बग्ष २००
िटनको छानो भएको िक्री घर र फतु सको 
कच्चवी घर सिेत

ग बग्ष १००

 
नोट: 

१.  क वग्ष भन्नाले ििने्द्र राजिाग्ष र सो को २०० मिटरभभत्रको आसिासको क्ते्रलाइ्ष बतुझाउने छ । 
२.  ख वग्ष भन्नाले जजल्ा स्रवीर सडक (तििरा -िकडवी-चाकरचौडा,  जजतिपूर-तौललिवा,  बतुं चवी- जिदवी,  

बनगाइ-डोिोटे,   बनगाइ -ततलौराकोट) र सो को २०० मिटर भभत्रको आसिासको  क्ते्रलाइ बतुझाउने छ ।
३.  ग वग्ष भन्नाले िासथि उले्ख भए भन्ा बाििरको  बाणगंगा नगरिाललकाको क्ते्रभभत्र िनने सम्पूण्ष  जग्ाको  

क्ते्रलाइ बतुझाउने छ ।

 अनसूुची-९
कारा्षिरबाट प्रवाि गररने दैतनक कार्ष संचािनबाट प्राप्त हुने शुल्क,  दसु्रको दर:

क्र.स भशर्षकिरु आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत
१ नक्ल उतार प्रिाभणत (प्रततललति प्रततिाना) १०
२ फोटो टासं २००
३ नाता प्रिाभणत ससफाररस

नेिालवीिा २००
अगं्रेजवीिा ५००
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क्र.स भशर्षकिरु आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत
४ नागरवीकता ससफाररस

बंशज नागररकता/प्रततललिवी ससफाररस १००
अगंवीकृत नागररकता ससफाररस २००
नागररकतािा भन्न ेभतन नाि सच्चाउने ससफाररस २००
जन्ममितत,  नाि,  थिर संसोधन २००

५ एउटै व्यक्क्त प्रिाभणत २००
६ दैतव प्रकोि,  अिाङग िररचर ित्र,  असिार,  द्न् तििडत,  जषे्ठ 

नागररक,   एकल िििला ससफाररस तनशतुल्क

७ कर चतुक्ता ससफाररस
नेिालवीिा ५००
अगंेजवीिा ७००

८ चाररमत्रक ससफाररस नेिालको लामग २००
९ नावालक ससफाररस २००

१० िेन्सन ससफाररस ५००
११ िेन्सन प्ररोजन ब्यक्क्त प्रिाभणत,  वारेसनािा,  ठेगाना संसोधन आिद ससफाररस

स्देशवी ५००
तवदेशवी १०००

१२ रािदानवी ससफाररस (भारतको लामग) ५००
१३ भारत बािके अन्य (चाररमत्रक ससफाररस) ितुलतुकको लामग १०००
१४ सब ैप्रकारका सज्षमिन,  ितुचतुल्का दस्तुर ५००
१५ व्यचत्गत घटना दता्ष तवलबि शतुल्क २००
१६ िखञ्जका लागपू हुन भन्ा िपूव्षका जन्म िृत्यतु तववाि र वसाई सराई 

ससफाररस १००

सबिन् तवचे्छद ससफाररस दस्तुर १००
जन्म,  तववाि िृत्यपू,  बसाइसराइ,  कर चतुक्त्ा प्रिाभणत ( बदेैभशक 
प्ररोजनका लामग िात्र) ५००

१७ जग्ा िकभोग तथिा नािसारवी ससफाररस २००
१८ छतु ट भएको जग्ा दता्ष 

न्यपूनति ५००
प्रतत कट्ा १०००

१९ नाि शंसोधन ससफाररस २००
२० ततनितुस् ेनाि कारि ससफाररस दस्तुर २००
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क्र.स भशर्षकिरु आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत
२१ बकस ित्र,  अंश बण्डा,  जग्ावालाको िृत्यतु िलछको नािसारवी 

ससफाररस ५००

२२ अितुतालवी ससफाररस,  अितुतालवी जग्ा नािसारवी ससफाररस १५००
२३  घर कारि ससफाररस दस्तुर २००
२४ घर कारि ससफाररस थिि प्रतत तल्ा १०००
२५  बक्ौता नरिेको ससफाररस ५००
२६ मिनािा िडिि,  गाउ ब्लक जग्ा ससफाररस ५००
२७ जग्ाको िोिि लगत कट्ा ससफाररस १०००
२८ घर बाटो ससफाररस (तबिक्र प्ररोजन) 

लोकिाग्ष र बजारक्ते्र संग जोिडएको १५००
भभमत्र कालोित्र ेसडकसंग जोिडएको १०००
भभमत्र ग्राभेल र कच्चवी सडकसंग जोिडएको ७००
बाकरी खेतवीरोग्य जग्ा ५००

२९ चार िकल्ा ससफाररस (ऋण प्ररोजन)
लोकिाग्ष र बजारक्ते्र संग जोिडएको ०– ५– ० सम् ७००
सो भन्ा िासथि चार िकल्ा प्रिाभणत १०००
अन्य क्ते्रसंग जोिडएको ०– ५– ० सम् ५००
सो भन्ा िासथि चार िकल्ा प्रिाभणत ७००

३० घर बाटो ससफाररस (अशंवण्डा प्ररोजन)
लोकिाग्ष र बजारक्ते्र संग जोिडएको ०– ५– ० सम् ५००
सो भन्ा िासथि चार िकल्ा प्रिाभणत ७००
अन्य क्ते्रसंग जोिडएको ०– ५– ० सम् २००
सो भन्ा िासथि चार िकल्ा प्रिाभणत ५००

३१ चार िकल्ा / घर बाटो ससफाररस (प्िटंगका लामग )
लोकिाग्ष र बजारक्ते्र संग जोिडएको २०००
भभमत्र कालोित्र ेसडकसंग जोिडएको १५००
भभमत्र ग्राभेल र कच्चवी सडकसंग जोिडएको १०००
बाटो नखपूलेको खेतवीरोग्य जग्ासंग जोिडएको  ७००

३२ जग्ा नािवी गदा्ष प्रतत िकत्ा २००
३३ तोिकएको बािके अन्य जग्ासंग सबिम्न्त ससफाररस ५००
३४ खानेिानवी धारा मिटर जडान र नािसारवी ससफाररस १००
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क्र.स भशर्षकिरु आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत
३५ खानेिानवी धारा जडान गदा्ष सडक िि्षत दस्तुर रु. ( कालोित्र ेसडकिा 

खन्नतुिनने भएिा) ३०००

३६ िासथि उले्ख नभएका अन्य तवतवध प्रकारका सब ैससफाररस
नेिालवीिा २००
अगंेजवीिा ५००

३७ सधतो िपूल्याकन (प्रतत लाखिा) २५
३८ जग्ा प्िटङ इजाजत दस्तुर प्रतत कट्ा रु. (इजाजतको लामग 

जग्ाधतनले प्ट नक्ा तरार गरर िेश गनतु्षिननेछ) २०००

३९ काठको ससफाररस 
काठको ससफाररस दस्तुर (जजल्ा बन,  आितुतमी समितत) ५००
काठको ससफाररस दस्तुर (आफनै जग्ािा रिेका कतु काठ कटान) ३००

४० ितुद्ा िामिला मिलाित्र दस्तुर दवुै िक्बाट २००
४१ तवदेशिा खाता खोलन ससफाररस १०००
४२ भतुक्तानवी तववरण प्रिाभणत १०००
४३ न्यायरक समिततिा मिलाित्रका लामग तनवेदन दता्ष गराउंदा लाग्ने दस्तुर १००
४४ अन्य साधारण ससफाररस २००
४५ घर,  गोठ ठाउं सारवी ससफाररस दस्तुर 

नगरिाललका भभत्र ५००
नगरिाललका बाििर १०००
जजल्ा बाििर २०००

४६ व्यवसार ठाउं सारवी ससफाररस दस्तुर
नगरिाललका भभत्र १०००
नगरिाललका बाििर २०००
जजल्ा बाििर ३०००

४७ संघ संस्ा दता्ष ससफाररस
जषे्ठ नागररक,  अिागं िात्र सिभामग भएका संस्ािरु
िठ,  िन्न्र,  गतुबिा,  चच्ष जस्ा धार्िक सस्ािरु १००
िििलािात्र सिभामग भएका सस्ािरु २००
अन्य सस्ािरु ५००

४८ संघ संस्ा नतवकरण ससफाररस
जषे्ठ नागररक,  अिागं िात्र सिभामग भएका सस्ािरु



वार्षिक नगर ववकास योजना आर्थिक वष्िषः २०७८।७९

57

क्र.स भशर्षकिरु आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत
िठ,  िन्न्र,  गतुबिा,  चच्ष जस्ा धार्िक सस्ािरु १००
िििलािात्र सिभामग भएका सस्ािरु २००
रु.१० करोड देखवी िासथि १००००
रु.५ करोड देखख १० करोडसम् ७०००
रु.१ करोड देखख ५ करोडसम् ५०००
रु. ५० लाख देखख १ करोडसम् ३०००
रु. ३० लाखदेखख ५० लाखसम् २०००
रु. १५ लाखदेखख ३० लाखसम्  १०००
रु. १५ लाख सम् । ५००

४९ अन्तरातष्ट्रर गैर सरकारवी संस्ा सपूचवीकृत ५०००
५० स्ानवीर गैर सरकारवी संस्ा सपूचवीकृत २०००
५१ ठेक्ा अनतुभव ससफाररस दस्तुर

रु १० लाख सम् १०००
रु १० लाख देखख ३० लाख सम् २०००
रु ३० लाख भन्ा िासथि ५०००

५२ भशक्ण संस्ा तफ्ष  :
क्ाम्स स्ािना ससफाररस २००००
सरुवा सिितत (नगर के्त्र भभत्र) १०००
सरुवा सिितत (नगर के्त्र बाििर) २०००
तवरर तवशेरज् सतुचचकृत १०००
प्रिाणित्र प्रततललिवी तथिा प्रिाभणकरण २००
नरा ँतवद्ालर तथिा कक्ा थिि अनतुितवी दरखास् दस्तुर १०००
नरा ँतवद्ालर तथिा कक्ा थिि अनतुितवी दस्तुर १५००
नरा ँतथिा कक्ा थिि दस्तुर सस्ागत तवद्ालर तफ्ष ५०००
कोचचङ तथिा भारा ससकाई केन्द्र ५०००

५३ भशक्क तनरतुक्क्त अभभलेखवीकरण :
आधारभतुत १ देखख ५ सम् ५००
आधारभतुत ६ देखख ८ सम् ७००
िाध्यमिक ९ देखख १० सम् १०००
िाध्यमिक ११ देखख १२ सम् १५००

५४ प्रातवसधक भशक्ा तफ्ष  :
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क्र.स भशर्षकिरु आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत
स्ातक ति सरि २०००
प्रिाण ित्र ति सरि १५००
एस.एल.सवी.ति सरि १०००

५५ तवद्तुत ससफाररस (दता्ष,  नािसारवी,  ठाउंसारवी) दस्तुर
तवद्तुत ससफाररस दस्तुर (ग्रािस्) ३००
तबद्तुत जडान नािसरवी ठाउंसारवी उद्ोगका लामग १०००
१० िर्ष िावर क्िता सम् १०००
१० देखख २० िर्षिावर क्िता सम् १२००
२० देखख ५० िर्षिावर क्िता सम् १५००
५० िर्षिावर देखख िासथि २०००

५६ उद्ोग दता्ष ससफाररस :
क) कृरवीजन्य उद्ोग दता्ष ससफाररस
५ लाखसम् कतु ल ितुजज भएको २००
५ लाख देखख १० लाखसम् कतु ल ितुजज भएको ५००
१० लाख देखख २० लाखसम् कतु ल ितुजज भएको १०००
२० लाख देखख ५० लाखसम् कतु ल ितुजज भएको २०००
५० लाख भन्ा िासथि ५०००
ख) साना उद्ोग ससफाररस १०००
ग) िझौला उद्ोग ससफाररस २०००
घ) ठपूला उद्ोग ससफाररस ५०००

५७ िेटट्रोललरि िदाथि्ष,  िडलरससि,  उजा्ष ितुलक उद्ोग,  खतनज उद्ोग 
ससफाररस ५०००

५८ वनजन्य उद्ोग ससफाररस ५०००
५९ धाततु जन्य उद्ोग ससफाररस १०००
६० छाला जन्य उद्ोग ससफाररस १००
६१ प्ाईउड उद्ोग ससफाररस ३०००
६२ ईट्ा भट्ा उद्ोग ससफाररस ५०००
६३ मग्रल उद्ोग ससफाररस १०००
६४ व्लक उद्ोग ससफररस १०००
६५ दैतनक उिभोग्य खाद्दिदाथि्ष उत्ादन उद्ोग ससफाररस (भाडा िसल,  

फेन्सवी से्शनरवी,  व्यतुटवी िाल्षर,  चचरा िसल,  िोटल तथिा रेष्तुरेन्ट 
आिद)

५००
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क्र.स भशर्षकिरु आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत
६६ केवल,  टेललभवीजन,  एफ. एि. आदवी दता्ष ससफाररस २०००
६७ तनजज तवद्ालर दता्ष ससफाररस/(संचालन अनतुितवीका लामग ससफाररस)

आधारभपूत (िपूव्ष प्राथिमिक सिेत) ति १५००
िाध्यमिक ति २५००

६८ सिकारवी संस्ा खोलने ससफाररस
तवत्वीर कारोवार गनने सिकारवी सस्ा २०००
गैर तवत्वीर कारोवार गनने सिकारवी सस्ा १०००

६९ सटिवी काउन्टर खोलन २०००
७० फाइनान्स बकै २०००
७१ व्यवसार दता्ष प्रिाण ित्र प्रततलवीिवी २००
७२ घ वग्षको ईजाजत ित्र दता्ष ५०००

नतवकरण : आ.व. सिाप्त भएको तवीन िििना (अजश्वन िसान्त) सम् २०००
चालतु आ.व.को कार्तक १ गते देखख चैत्र िसान्त सम् ४०००
चालतु आ.व.को चैत्र १ गत ेदेखख आराढ िसान्त सम् ६०००
आगािवी आ.व. को आजश्वन िसान्तसम् १००००
ईजाजत ित्रको प्रततललति दस्तुर १०००
नािसारवी र ठाउसारवी १०००

७३ व्यवसारको दरुवी प्रिाभणत २०००
७४ प्राईभेट फि्ष दता्ष दस्तुर 

रु. २००, ०००।- सम् ितुँजवी भएको प्राईभेट फि्ष १०००
रु. ३००, ०००। सम् ितुँजवी भएको प्राईभेट फि्ष २०००
रु. ५००, ०००। सम् ितुँजवी भएको प्राईभेट फि्ष ५०००

७५ प्राईभेट फि्ष नववीकरण दस्तुरः
रु. १००, ०००।- सम् ितुँजवी भएको प्राईभेट फि्ष ६००
रु. ३००, ०००। सम् ितुँजवी भएको प्राईभेट फि्ष १०००
रु. ५००, ०००। सम् ितुँजवी भएको प्राईभेट फि्ष १६००

७६ प्राईभेट फि्ष नतवकरण गदा्ष लाग्ने तबलबि शतुल्क
नतवकरण गनने सिरावधवी सिाप्त भएको ३५ िदन सम् तबलम्व दस्तुर नलाग्ने
नतवकरण गनने सिरावधवी सिाप्त भएको ३५ िदन देखख ६ िििना सम् 
तबलम्व भएिा २००

नतवकरण गनने सिरावधवी सिाप्त भएको ६ िििना देखख १ वर्ष सम् 
तबलम्व भएिा दोब्वर दस्तुर
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क्र.स भशर्षकिरु आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत
१ वर्ष भन्ा बढवी जततसतुकै सिर भए ितन प्रत्यक नतवकरण अवसधको 
भभन्न भभन्न ििसाव गरर लाग्ने दस्तुरिा तबे्बर गरर तबलबि शतुल्क ललइने 
छ ।

तबे्वर दस्तुर

७७ क) प्राईभेट फि्षको ितुँजवी बमृद्,  नािसारवी,  ठाउँ सारवी,  शाखा थििघट,  
फि्षको नाि िररवत्षन, फि्ष खारेजवी, फि्षको कारोबार थििघट आिद 
गदा्ष सेवा शतुल्क दस्तुर 

१०००

ख) तनवेदन दस्तुर १००
७८ सिकारवीको तवतनरि संशोधन दस्तुर १०००
७९ व्यक्क्तगत घटना दता्ष प्रिाणित्रको नक्ल उतार दस्तुर ५००
८० व्यक्क्तगत घटना तथिा नागररक अभभलेख दता्ष िकताब िरेेको दस्तुर २००
८१ प्राईभेट फि्ष दता्ष ससफाररस/व्यवसार दता्ष ससफाररस दस्तुर ५००
८२ वडा कारा्षलरबाट बनैा प्रिाभणत गरे बाित लाग्ने दस्तुर ५००
८३ नगरिाललकाले तवज्ािन गरर कि्षचारवीको िद िपूतमी गदा्ष लाग्ने िररक्ा 

दस्तुर
लोक सेवा आरोगले ललने 
िररक्ा दस्तुर सरि हुनेछ ।

८४ िटन छाना घर िक्री जडान प्रतत कोठा ितुल्याङ्कन प्रततशत 
दर

३ िजार रुिैरा प्रतत वग्ष फपू टको १ प्रततशतका दरले िपूल्याकंन गररनेछ । ५०००० ०.०८
८५ आर.सस.सस. रेिि स्क्चर भवन ५००
८६ इट्ा ढपू ंगाको गारोिा जडान घर ३००
८७ जग्ा वा सम्चत् िपूल्याकंनको ०.०८ प्रततशत । तर िाच लाख भन्ा 

किको िपूल्याकंन भएिा एकिपूष्ठ ५००

८८ जग्ा वा सम्तत ितुल्याकंनको ०.०८ प्रततसत तर ६ लाख भन्ा 
किको ितुल्याकंन भएिा एकितुष्  ६००

८९ आम्ानवी प्रिाभणत ०.०८ प्रततशतका दरले तर िाच लाख भन्ा 
किको िपूल्याकंन भएिा एकिपूष्ठ ५००

९० नगरिाललकािा असधकृतबाट प्रिाभणत गनतु्षिनने प्रतत कागजात
अगं्रेजवी ५००
नेिालवी २००

नोटः वडा कारा्षलरबाट फि्ष दता्ष वा व्यवसार दता्ष ससफाररस गदा्ष व्यवसार घर बिालिा ललई संचालन गनने भए न्यपूनति 
एक आ.व.को लामग समझौतािा उले्ख भए अनतुसार बिाल कर ललई ससफाररस गनतु्ष  िनने छ । 



वार्षिक नगर ववकास योजना आर्थिक वष्िषः २०७८।७९

61

अनसूुची-१०
पशुिन्य उत्ादनको नगर तनकासी शुल्कको दर

क्र. स तवरर ईकाई आ.व. २०७८/७९ 
को  दररेट

कैिफरत

१ पशुिन्य उत्ादन (नगर जभत्र उत्ादन भै बाहिर तनकासी हुने ।)
ठपूलो जातवी चौिारा (रागँा,  गोरु,  भैंसवी आिद) प्रतत गोटा रु. १०।००
सानो जातवी चौिारा (बाख्ा,  बोका,  बंगतुर,  सतुँ गतुर आिद) प्रतत गोटा रु. ५।००

२ पंक्ीिन्य उत्ादन
कतु खतुरा चल्ा,  बट्ाई प्रतत गोटा रु. ०।२५
कतु खतुरा,  िासँ,  लौकाट,  अन्य िंक्वीजन्य वस्तु प्रतत गोटा रु. १।००
अण्डा प्रतत क्ारेट रु. १।००

३ काठिन्य उत्ादनः (नगर जभत्र उत्ादन भै बाहिर तनकासी हुने)
साल र सससौ काठ चचरान,  गोललरा,  जना्ष प्रतत टट्रक रु. ३००।००
अन्य काठ चचरान,  गोललरा,  जना्ष प्रतत टट्रक रु. २००।००
बासँ प्रतत गोटा रु. ०।५०

४ अन्य उत्ादन (नगरमा उत्ादन भै बाहिर तनकासी हुने)
बनकस (खर,  वातवरो,  छवालवी,  िराल,  धानको भतुस,  
बगास,  अण्लिसो कतु चो,  उखतुको खोरा)

प्रतत गाडा रु. ५०।००

ब्ान प्रतत क्पून्टल रु. २।००
तिना प्रतत क्पून्टल रु. २।००
भेलवी प्रतत क्पून्टल रु. १।००
सालको तवरा प्रतत के.जवी. रु. ०।५०

   
अनसूुची ११

िररवानाको दर वार्रक कर दसु्र शुल्क

क्र.स तववरण
आ.व. २०७८/७९ को  दररेट कैिफरत
तबलबि बर्ष रकि प्रततशत

१. बार्रक कर,  दस्तुर तथिा शतुल्क बतुझाउन तबलबि भएिा िििलो १० प्रततशत
२. बार्रक कर,  दस्तुर तथिा शतुल्क बतुझाउन तबलबि भएिा दोस्ो २० प्रततशत
३. बार्रक कर,  दस्तुर तथिा शतुल्क बतुझाउन तबलबि भएिा दोस्ो वर्ष िछछी ३० प्रततशत
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अनसूुची १२
नदीिन्य पदाथि्षको चोरी तनकासी:

क्र.स तववरण आ.व. २०७८/७९ को जररवाना दररेट कैिफरत

१ ३०० क्तु िफट सम् नदवीजन्य िदाथि्ष ढतुवानवी गनने 
टट्रराक्टर,  टट्रक र िटप्पर लगारतका साधनिरु २५०००

२ ३०० क्तु िफट भन्ा बढवी नदवीजन्य िदाथि्ष ढतुवानवी गनने 
टट्रक िटप्पर लगारतका साधनिरु ३००००

३ उत्खन्निा प्ररोग गररने टाररवाला भ्ाकतु  (ज ेसस तब) ४००००
४ उत्खन्निा प्ररोग गररने चेनवाला एसिाभेटर ५००००

नोट: ितुन दोिोररएिा प्रते्यक िटक िििले ततरेको रकिा थिि ५० प्रततशतले हुने रकि ततनतु्ष िननेछ । नदवीजन्य िदाथि्षको 
चोरर तनकासवी गनने साधनिरुबाट असतुल गरेको राजस् रकिको२५% बराबरले हुन आउने रकि साधन िक्रन 
सिरोग गनने संस्ालाई प्रोत्सािन वाित उिलब्ध गराईने छ ।

अनसूुची-१३
भौतिक पूवा्षधार उपरोग िथिा वािावरण व्यवस्ापन शुल्क

क्र.स तववरण इकाइ आ.व. २०७७/७८ को 
जररवाना दररेट कैिफरत

१ एक ति प्रशोधन भएको बालतुवा र सब ै प्रकारको 
नेचतुरल मगट्वी

प्रतत क्तु िफट ८९ िैसा

२ एक ति प्रशोधन भएको क्रसरबाट उत्ािदत सब ै
प्रकारको मगट्वी

प्रतत क्तु िफट रु २

अनसूुची-१४
घरनसिा पास सम्बन्ी रािस् िथिा दसु्र

क्र.सं. वगमीकरण आ.व. ०७८/०७९ को 
दररेट

कैिफरत

१ भवन सम्न्न निददैँ तला थिि गन्ष चािेिा तनवेदनको साथि थितिएको तलाको 
राजस् ललएर प्रकृरा अगाडवी बढाउने ।

२ भवन सम्न्न नहँुदै तर अम्न्ति चरणिा िफल्ड अनतुगिन गदा्ष तला थितिएको 
िाईएिा भवन संििता िालना गरेको देखखएिा तनवेदन प्राप्त भैसकेिलछ 
थिि दस्पूर ललएर प्रकृरा अगाडवी बढाउने

थिि तलािा लाग्ने 
दस्तुरको तबे्बर दस्तुर

३ झ्ाल ३’ भन्ा कि साइड-िार्जन राखख बनाएको िकिा
आवाससर भवनको लामग थिि दस्तुर ललई कबतुललरतनािा गराई िास गनने १००००।-
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क्र.सं. वगमीकरण आ.व. ०७८/०७९ को 
दररेट

कैिफरत

व्यवसायरक भवनको लामग थिि दस्तुर ललई कबतुललरतनािा गराई िास गनने १५०००।-
४ ९” गारोको ठाउँिा ४” गारो (बाििरवी) बनाउँदा

भतुई तला र जग्ा च्ािँेको ठाउँिा थिि दस्तुर ललई कैिफरत बनाई िास गनने १००००
जग्ा नच्ािेको ठाउँिा थिि जररवाना ललई कैिफरत बनाई िास गनने ५०००

५ बाणगंगा नगरिाललका भभत्रको तनिा्षण कार्षको सन्भ्षिा नसिा िास गराई 
वा प्रथिि र दोस्ो चरणको ईजाजत ललइसकेको भए ितन भवन संििता 
िािदण्ड तविररत तनिा्षण सम्न्न गररएको घर तथिा भवनिरुको लामग 
(िासथि उले्खखत िािदण्ड बािके गारो,  झ्ालको सिस्या)

१५०००

६ नक्ा िास गररसकेिलछ तर सम्न्नता नललदैँ घर जग्ा खररद तबक्ररी गरेको 
खण्डिा त्यस नक्ालाई आवश्यक प्रिाण कागजको आधारिा सातवकको 
नक्ावालाको नाि िररवत्षन गरर नसिा नािसारवीको लामग तनवेदन िेश 
भएिा  फरक प्ररोजन अनतुसार भवन तनिा्षण िािदण्ड तथिा भवन संििता 
अनतुकतु ल भए िात्र नािसारवी गररनेछ । नािसारवी र प्ररोजन िररवत्षन गदा्ष 
लाग्ने दस्तुर ललई प्रिक्ररा अगाडवी बढाउने ।

आर्थिक ऐनिा तोिकए 
बिोजजि

७ ितुरानो घरको सन्भ्षिा रोिकएको फाईलिरुको लामग 
िािदण्ड नितुगेको (कतु लोिा/बाटोिा िरेको/ऐलानवी र जग्ा नितुगेको ) १५०००
Structural member(जस् ै तिलर) बािके अन्य जस् ैझाि,  िेिट 
िरेको भए कबतुललरतनािा गराई अभभलेखखकरण प्रिाणित्र र नसिािा 
सो भवनिा रिकेो सिस्या खतुलाई (ह्याच गरेर)थिि जररवाना ललएर 
अभभलेखखकरण प्रिाणित्र िदने ।

८ नरा ँघर रोक्ा सबिन्िा
सेटव्याक नितुगेको/कतु लोिा/बाटोिा िरेको/बाटोको िािदण्ड नितुगेको १५०००
तनरि तविररत बनाएको हँुदा नसिािा िािदण्ड बािकेको क्ते्रफल ह्याच 
गरर देखाई थिि जररवाना ललएर अभभलेखखकरण प्रिाणित्र िदने

१५०००

झािको सिस्या (बढवी झाि तानेको खण्डिा analysis report ले 
सतुरभक्त भए असघ बढाउने,  नभए भत्ाउन लगाई असघ बढाउने)

१५०००

९ ितुरानो घरको सन्भ्षिा बाटो नभएकोलाई बाटाव कारि गरेर िात्र नसिा 
अभभलेखखकरण गनने

१० नरा ँघरको सन्भ्षिा िोिडािा sliding झ्ाल/ढोकालाई अन्य सेटब्याक 
छोिड अन्य िार्जन छोड्न िनने छैन ।

११ जग्ाको स्ामित्व िस्ान्तरण गरर भवन प्ररोग गन्ष चािेिा विकल सिित 
िनजतुररनािा(LEASE)को कागजातिरु िेश गरे त्यसको आधारिा 
डक्तुिेन्टिा खतुलाई िदन बाधा आउने छैन । तर िास गन्षको तनम्ति 
प्रकृराको लामग रस्ो कागजातिरु िेश गन्ष िाउने छैन ।
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क्र.सं. वगमीकरण आ.व. ०७८/०७९ को 
दररेट

कैिफरत

१२ कतु नै दईु वा दईु भन्ा बढवी व्यक्क्त वा संस्ा मिलेर संरतुक्त भवन बनाएिा 
दवुैको नाि हुने गरर एउटै फाईल बनाई िेश गन्ष िाइने छ,  विकल सिित 
िनजतुरवीनािा साथििा िेश गनतु्षिनने छ

१३ घर नसिा फारि दस्तुर १०००
१४ घर नसिा अभभलेख प्रिाण ित्र ५००
१५ तनरि तथिा िािदण्ड तविररत घर १०
१६ बनाएको दण्ड दस्तुर प्रतत वग्ष फतु ट तबजतुलवी िानवी ससफाररस िात्र १५
१७ घर रोक्ा भएितन घर तनिा्षण भएको ५
१८ दण्ड दस्तुर प्रतत वग्ष फतु ट तबजतुलवी िानवी ससफाररस िात्र २०००
१९ कच्चवी घर िलछ तबना जानकारवी िक्री घर बनाएिा दण्ड दस्पूर प्रतत वग्ष फपू ट 

तबजपूलवी िानवी ससफाररस िात्र
१०००

२० नरा घर तनिा्षण सम्न्न प्रिाण ित्र २०००
२१ घर नसिा नािसारवी दस्तुर भतुई तल्ा ३०००
२२ घर नसिा नािसारवी दस्तुर दईु तल्ा १०००

अनसूुची-१४.१
घरनसिा पास सम्बन्ी रािस् िथिा दसु्र

क्र.स. वगमीकरण
ितुरानो घर (२०७२ 
भन्ा असघ बनेको) नरा ँघर

२०७२ िलछ भवन तनिा्षण 
स्स्कृत नगरेको लाई 

अभभलेखखकरण दर रेट
दर रेट (रु.) दर रेट (रु.) दर रेट (रु.)

१ R C C  कतु नै ितन वेसिेन्ट प्रतत वग्ष फतु ट ५ ८ ६।२५
२ R C C भतुई तल्ा तनिा्षण गदा्ष प्रतत वग्ष फतु ट ५ ८ ६।२५
३ R C C  प्रथिि तल्ा तनिा्षण गदा्ष प्रतत वग्ष फतु ट ६ ९ ७।५०
४ R C C दोस्ो तल्ा तनिा्षण गदा्ष प्रतत वग्ष फतु ट ७ १० ८।७५
५ R C C तसे्ो तल्ा र सो भन्ा िासथि तनिा्षण 

गदा्ष प्रतत वग्ष फतु ट
८ ११ १०

६ लोड तवरररङ वालको वेसिेन्ट ४ ५ ५
७ लोड तवरररङ वालको भतुई तल्को ४ ५ ६।२५
८ लोड तवरररङ वालको प्रथिि तल्को ५ ६ ७।५०
९ लोड तवरररङ वालको दोस्ो तल्को ६ ७ ८।७५
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१० लोड तवरररङ वालको तसे्ो तल्ा वा सो भन्ा 
िासथि

७ ८ १०

११ टट्रस सबिम्न् तनिा्षण/घर तनिा्षण अन्य अरु 
कतु नै सािाग्रवी प्ररोग गरेिा (प्रथिि तल्ा,  दोस्ो 
तल्ा)

३ ५ ५

१२ नसिािास सबिन्वी थिि व्यवस्ा र दस्पूरको दर
क) िनाससव कारण तवना तोिकएको अवसध भभत्र 

घर सम्न्न नगननेलाई वा प्रिाण ित्र नलैजानेलाई 
सिरको आधारिा िििला ततरेको करको ५ छ 
थिि दस्तुर लाग्ने छ ।

ख) रस कारा्षलरिा दता्ष नभएका व्यक्क्त वा 
फि्षबाट तरार िाररएका नसिा िेश भएिा रु. 
०.५० िैसा प्रतत वग्ष फपू ट थिि दस्पूर लाग्नेछ ।

ग) नसिा िास गरवी संरचना तनिा्षण गदा्ष नसिािा 
कपू नै संसोधन गन्ष िरेिा १ रुिैरा प्रतत वग्ष फपू ट 
थिि रकि लाग्नेछ ।

 

बाणगंगा नगरपाचलकाको आचरयाक वरया २०७७।०७८ को सेवा र कारयाहरु सचंालनको लाचग सरानरीर 
सच्च् कोरमा रहेको रकमबाट केहरी रकम खचया गनने र चवचनरोजन गनने समबन्मा वरवसरा गनया बनेको
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बाणगङ्ा नगरिाललकाको तवतनरोजन ऐन-२०७८
उदे्शर र कारण

 आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लामग नगरिाललकाबाट संचालन गररने सेवा र कार्षिरुको लामग स्ानवीर 
सजञ्त कोरिा रिकेो रकि ख्च्ष गनने असधकार िदन र सो रकि तवतनरोजन गन्ष वाञ्छनवीर भएकोले प्रस्तुत ऐन 
िेश गनतु्ष िरेको िो । 

 प्रस्तुत ऐनले  बाणगङ्ा नगरिाललकाको स्ानवीर कोटिा रिकेो रकिबाट नगरिाललकाले संचालन गनने 
सेवा र कार्षिरुको तनमित् खच्ष गनने असधकार सिित तवतनरोजन गन्ष सके् व्यवस्ा गरेको छ । 
द्ष्व्य: रो ऐन तवतनरोजन ऐन िो । 

प्रस्ावना: बाणगंगा नगरिाललकाको आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को सेवा र कार्षिरु संचालनको लामग सजञ्त 
कोरबाट केिवी रकि खच्ष गनने असधकार िदन र सो रकि तवतनरोजन गन्ष वाञ्छनवीर भएकोले,  

नेिालको संतवधानको धारा २२९ को उि-धारा (२) बिोजजि बाणगङ्ा नगरिाललका,  नगरसभाले रो ऐन 
बनाएको छ । 
१.  संभक्प्त नाि र प्रारम्:
 (१)  रस ऐनको नाि "बाणगङ्ा नगरिाललकाको तवतनरोजन ऐन,  २०७८" रिेको छ । 
 (२)  रो ऐन नगरसभाले िाररत गरवी बाणगङ्ा राजित्रिा प्रकाभशत भएिलछ ततुरून्त प्रारम् हुनेछ । 
२. आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को तनमित् सजञ्त कोरबाट रकि खच्ष गनने असधकार:
 (१)  आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को तनमित् नगर कार्षिाललका,  वडा समितत,  तवररगत शाखाले गनने सेवा र 

कार्षिरुका तनमित् अनतुसपूचवी १ िा उले्खखत चालपू खच्ष,  िपूँ जजगत खच्ष र तवचत्र व्यवस्ािनको रकि सिेत 
गरवी जम्ा रकि रू. १, ३१, ०७, ४८, ४८०।-(अक्रेिवी  एक अब्ष एकचत्स करोड सात लाख अठ्चाललस िजार 
चार सर असवी  िात्र) िा नबढाई अनतुसपूचवी १ िा तनर्दष् गररए बिोजजि सजञ्त कोरबाट खच्ष गन्ष सिकने छ । 

३. रकि तवतनरोजन:
(१) रस ऐनद्ारा सजञ्त कोरबाट खच्ष गन्ष असधकार िदइएको रकि आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को तनमित् 

बाणगङ्ा नगरिाललकाको नगर कार्षिाललका,  वडा समितत र तवररगत शाखाले संचालन गनने सेवा र 
कार्षिरुको  तनमित् तवतनरोजन गररने छ । 


