
 

 

 

फिफिम राजपत्र 

भाग  १                      खण्ड ३                           सखं्या  ११ 

 

फिफिम नगरपाफिकाको आफथिक ऐनिाई संशोधन गनि वनेको ऐन 

२०७६  

 

सभाबाट स्वीकृत फमफत  

प्रमाफिकरि भएको फमफत  

 

 

 

  

फिफिम नगरपाफिका 

नगर कायिपाफिकाको कायाििय 
फिफिम  ,पााँचथर  

१ नं  .प्रिेश,नेपाि  

 

 

 

 

 



फिफिम नगरपाफिकाको आफथिक ऐनिाई संशोधन गनि वनेको फवधेयक २०७६ 

फिफिम नगरपाफिकाको आफथिक ऐन २०७६ िाई संशोधन गनि वान्छनीय भएकािे फिफिम नगरपाफिकाको फवशेष 

नगरसभािे यो ऐन वनाएको छ । 

१) यो ऐनको नाम :"आफथिक ऐन (पफििो संशोधन)२०७६" रिनेछ । 

२) यो ऐन तरुन्त प्रारम्भ िुनेछ । 

३) ऐनको ििा १६ पफछ ििेाय अनसुारको ििा १६क थप गररएको छ । 

१६क नगरपाफिकािे अनसुचूी १८ मा तोके वमोफिम फनकासी शलु्क िगाई असुि उपर गने छ ।" 

४) ऐनको ििा १९ पफछ ििेायको प्रफतवन्धात्मक वाक्यौिा थप गने तर आफथिक वषिको पफििो फतन मफिना 

फभत्रमा वाफषिक कर अग्रीम रुपमा बझुाउने करिातािार्ि १० % छुट फिर्नेछ । 

५) ऐनको ििा (१९) पफछ ििेायको ििा १९(क) , १९ (ख) र १९ (ग)थप गररएको छ । 

"१९(क) िोटििरुको वफगिकरण ििेाय अनसुार िुनेछ । 

सामान्य होटि : खाने फपउने फचि बस्त ुपाउने बास बस्न नपाउने । 

'ग' शे्रिीको होटि िज : खाने फपउने तथा वासको सफुवधा भएको तर पाफकि ङ सफुवधा 

नभएको । 

'ख' शे्रिीको होटि िज : खाने फपउने तथा वासको सफुवधा भएको तथा पाफकि ङको 

सफुवधा समेत भएको । 

'क' शे्रिीको होटि िज :खाने फपउने तथा वासको सफुवधा भएको, पाफकि ङको सफुवधा 

समेत भएको तथा ताफिम सेफमनार गने िि समेतको सफुवधा भएको ।" 

":१९ (ख) ठेक्का वढावढबाट रािश्व उठाउिा नगर कायिपाफिकािे ठेक अंक कायम गनेछ । 

कायिपाफिकाको बैठक बस्न ुअफि नै ठेक्का बन्िोबस्त गनुि पने भएमा प्रमुख स्तरीय फनणियबाट ठेक 

अंक कायम गरर बोिपत्र अव्िान गनि सफकनेछ तर यस्तो ठेक अंक बोिपत्र अव्िान गरेपफछ बस्न े

कायिपाफिकाको बैठकबाट अनमुोिन गनुिपनेछ ।" 

"१९(ग) यस ऐनमा भएको कर व्यवस्था वािके कुनै संिीय काननू वा प्रिशे काननूवाट 

नगरपाफिकािाई थप कर अफधकारको क्षेत्र प्राप्त भएमा कायिपाफिकाको सवि सम्ममत फनणियिे 

त्यस्तो कर  िागउने गरी आवश्यक व्यवस्था गनि सक्नेछ । तर यसरी कायिपाफिकािे करारोपण 

गरेमा त्यसरी करारोपण गरेको ६ मफिना फभत्रमा नगरसभावाट अनमुोिन गराउन ु पनेछ । यसरी 

अनमुोिन नभएमा त्यस्तो करारोपण गने फनणिय तत्पश्चात कायािन्वयन िुने छैन ।" 



६) अनसुफुच ५ को ३९ को (ि) पछाडी ििेायको  (ङ) थप गररएको छ । 

क्र.स. फववरि िताि  नफवकरि 

 ङ गोफिया कारोबार ५०००।०० २५००।०० 

 

 

७) अनसुफुच ५ को '६८' छ पछाडी ििेायको ६८(ि) थप गररएको छ । 

क्र.स. फववरि िताि  नफवकरि 

ि िफडवफुट व्यवसाय २०००।०० १०००।०० 

 

८) अनसुचूी ५ को १०० को  फझफक फनम्नानसुारको १०० राफखएको छ । 

क फसनेमािि अनुमफत  रु १०००।००  

ख सावििफनक स्थानमा सकि स प्रिशिन 

अनमुफत  

रु १५००  

ग मेिा सन्चािन अनमुफत रु १५००।००  

ि केविकार यािफटटङ िगायत पयिटन 

मनोरन्िन स्थि सन्चािन 

१५००।००  

 

९) अनसुचूी ९ खारेि गरी ििेाय वमोफिमको “अनसुचूी ९” राफखएको छ । 

“ मनोरन्िन कर सम्वफन्ध िररेट प्रिशे सरकारको आफथिक ऐन २०७६ वमोफिम िुनेछ ।" 

१०) अनसुचूी १५ पफछ  रिकेो “अनसुचूी १७” भन्ने शव्ििरु िटाई “ अनसुचूी १८ “ भन्न े फशषिकको 

रािस्व िरको “अनसुचूी १७” भन्ने शव्िको सट्टा “अनसुफूच १६” भन्ने शव्ििरु राफखएका छन ्। 

११) ििेाय अनसुारको अनसुचूी १८ थप गररएको छ । 

अनसुफुच– १८ 

नगरपाफिका के्षत्रफभत्र उत्पािन/उत्खनन ्भई आ.व. २०७६/०७७ मा नगरपाफिका के्षत्रबाट अन्य 

स्थानीय तह र फजल्िा बाफहर फनकासी हुने सामान वस्तहुरुको फनकासी शुल्क 

    

फस.नं. सामान/वस्तकुो नाम इकाई  २०७६/०७७ को प्रस्ताफवत  

िररेट 

१ उन प्राकृफतक कृफत्रम प्रफत के.िी. ०.१०( िस पैसा)  

२ खोटो प्रफत के.िी ०.५० (पचास पैसा ) 

३ 
 

वनकस खर वाफवयो मििि पत्ता छ्वािी पराि प्रफत ट्रयाक्टर   रु. ३५।– (रु.पैफतस) 



फनगािोको िोक्ता पटेर वगास  प्रफत ट्रक  रु.१००।– (रु.एक सय) 

४ अफम्िसो कुचो  प्रफत के.िी. रु १–(एक मात्र) 

५ 
 

अफम्िसो डााँठे 

प्रफत ट्रयाक्टर रु १२५/—(एकसय पफचचस 

मात्र ) 

प्रफत ट्रक रु २००/—(िईुसय मात्र) 

६ वााँस प्रफत ट्रक रु ३०० (तीन सय रुपैया मात्र) 

८ 
 खयर वोक्रा वािके 

प्रफत ट्रक रु १५०० (एक ििार पााँच 

सयमात्र) 

खयर वोक्रा सफित प्रफत ट्रक रु.१००० (एक  ििार मात्र) 

९ 
 

अन्य काठ,गोफिय,फचरान चट्टा,(गोफिया,िेन्टा 

फचरान) 

प्रफत ट्याक्टर रु ३००/– (फतनसय मात्र) 

प्रफत ट्रक रु ६००/– (छ सय मात्र) 

प्रफत क्यफुिट रु ३/– (रुपैया फतन मात्र) 

प्रफत क्यफुिट रु ३/– (रुपैया फतन मात्र) 

१० सािको फवयााँ प्रफत के.िी. रु.१।– (रु. एक मात्र) 

११ पत्थर कोईिा प्रफत के.िी. –/१० (िश पैसा) 

१२ किम िाना प्रफत के.िी. रु १/—(एक रुपैयााँ मात्र) 

१३ नागविेी,  प्रफत के.िी.  रु. १०(िश रुपैयााँ मात्रा) 

१४ सल्िाको फसम्टा प्रफत के.िी. १० (िश पैसा) 

१५ िोट सल्िा प्रफत के.िी. रु २।—(िरु् रुपैया मात्र) 

१६ िफडबुफट अन्य प्रफत के.िी.  रु.१.५० (एक रुपैयााँ पचास 

पैसा) 

१७ ढुंगा/रुखको झ्याउाँ प्रफत के.िी. रु.३।– (रु.तीन मात्र) 

१८ फचराईतो प्रफत के.िी. रु २ ( िरु्ि रुपैया ) 

१९ फपना प्रफत के.िी. ०.२५ (पचचीस पैसा) 

२० भसु प्रफत के.िी. ०.१५ (पन्र पैसा) 

२१ फसन्कौिी (तेिपत्ता),िेमन ग्रास प्रफत के.िी. ०.५० (पचास पैसा) 

२२ िप्सी तथा फवयााँ प्रफत के.िी. ०.१५ (पन्र पैसा) 

२३ भेफनयर पत्ती िुिवडी ट्रक  ६००/– (रु छसय मात्र)  

२४ फटमरु प्रफत के.िी. १/—(रु एक मात्र) 

२५ मफिटो प्रफत के.िी. ५/– (रु पााँच मात्र) 

२६ वफुकिुि प्रफत के.िी. ३/– (रु तीन मात्र) 

२७ फवखमा,कुटकी,िटामफस प्रफत के.िी. ५/– (रु पााँच मात्र) 

२८ फसिाफित प्रफत के.िी. १०/– ( िश रुपैयााँ मात्र) 

२९ चथु्रो प्रफत के.िी.  २.०० ( िईु रुपैयााँ मात्र) 

३० नेपािी कागि प्रफत के. िी ५/— (पााँच रुपैयााँ मात्रं) 

३१ अगेिीको िोक्ता, कागतेको िोक्ता प्रफत के.िी. २ ( िईु रुपैया ) 

३२ 
 

िाउरा 
 

प्रफत ट्रयाक्टर  १००/–(रु एक सय मात्र) 



प्रफत ट्रक  २००/–(रु िईु सय मात्र) 

३३ ररठो,अमिा,िरो,बरो, प्रफत के.िी. २।—(िईु रुपैयााँ) 

३४ एिोभेरा (फिउकुमारी ) प्रफत के.िी.  २/— ( िरु् रुपैयााँ मात्रं) 

३५ रुद्राक्ष प्रफत के.िी. १।–(एक रुपैयााँ मात्र) 

३६ वेि प्रफत के.िी. २/— (िईु  रुपैयााँ मात्रं) 

३७ वोझो प्रफत के.िी.  २/— ( िईु रुपैयााँ मात्रं) 

३८ प्रचफित काननुि ेफनषेध गरे बािकेका मरेका वा 

माररएका पशिुरुको  

  

 क पंछीको प्वाख प्रफत के.िी. ५।– ( पााँच रुपैयााँ मात्र) 

 ख फसंग प्रफत के.िी. ५।– ( पााँच रुपैयााँ मात्र) 

 ग खरु प्रफत के.िी. ५।– ( पााँच रुपैयााँ मात्र) 

 ि छािा  प्रफत के.िी ३०।– (तीस रुपैयााँ मात्र) 

३९ ढ्र ंगा प्रफत िन फमटर २५ ।– (पफचस रुपैयााँ मात्र) 

४० वािवुा प्रफत िन फमटर ३० – (तीस रुपैयााँ मात्र) 

४१ फगट्टी प्रफत िन फमटर ३०।– (तीस रुपैयााँ मात्र) 

४२ ग्रावि प्रफत िन फमटर ३०।– (तीस रुपैयााँ मात्र) 

४३ र्टा प्रफत ट्रयाक्टर १००।– (एकसय रुपैयााँ मात्र) 

४४ फचया प्रफत केफि ०.२५।– (पफचचस पैसा) 

 


