
चक्रघट्टा गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनकेो ऐन 

 

प्रस्तावनााः चक्रघट्टा गाउँपालिकाको आलर्थक वर्थ २०७८/०७९ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न 

गनथको लनलित्त स्र्ानीर् कर तर्ा शलु्क संकिन गने, छुट लिने तर्ा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्र्ा 

गनथ वाञ्छनीर् भएकोिे,नेपािको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोलिि चक्रघट्टा गाउ सभािे 

र्ो ऐन बनाएको छ ।  

 

१. संलिप्त नाि र प्रारम्भ : 

 (१) र्स ऐनको नाि “आलर्थक ऐन, २०७८” रहकेो छ l 

(२) र्ो ऐन २०७८ साि श्रावण १ गतेिलेि २०७९ असार िसान्त सम्ि चक्रघट्टा गाउपालिकाको िेत्रिा 

िाग ूहुनेछ । 

२. सम्पलत कर:गाउँपालिका िेत्रलभत्र घर र घरिे ओगटेको/चचेको िेत्रफि र सो बराबरको िग्गािा िाग्ने 

कर िाई सम्पलत कर भलनन्छ । 

३.  सम्पलत िलु्र्ाकन शलु्क: गाउपालिकाका िेत्रलभत्र अनुसलूच (१) बिोलिि सम्पलत िलु्र्ाकन शलु्क 

िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

४. घर िग्गा वहाि कर : गाउपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संस्र्ािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, 

टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी परैू आलंशक तवरिे वहाििा लिएकोिा अनसुलूच (२) बिोलिि घर िग्गा 

वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ ।  

५. व्र्वसार् कर : गाउपालिका िेत्रलभत्र उद्योग,व्र्ापार,लििरलसप र एिने्सी,होटेि,िग्गा व्र्वसार् र लवत्तीर् 

सेवािा पूँिीगत िगानी र आलर्थक कारोवारका आधारिा अनसुलूच (३) बिोलिि व्र्वसार् कर िगाइने र 

असिू उपर गररनेछ । 

६. सवारी साधन कर : भारतीर् नम्बरका सवारी साधननगरपालिका िेत्रलभत्र प्रवशे गिाथ अनसुलूच (४) 

बिोलिि सवारी कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ । तर, प्रिशे काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्र्ा 

व्र्वस्र्ा भएको अवस्र्ािा सोलह बिोलिि हुनेछ । 

७. लवज्ञापन कर : गाउपालिका िेत्रलभत्र हुने लवज्ञापनिा अनुसलूच (५) बिोलिि लवज्ञापन कर िगाइने र 

असिू उपर गररनेछ । तर, प्रिशे काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्र्ा व्र्वस्र्ा भएको अवस्र्ािा सोलह 

बिोलिि हुनेछ । 

८. हाट बिार कर: गाउपालिका िेत्र लभत्र आफुिे लनिाथण, रेिििे वा संचािन गरेका हाट बिारिा 

अनसुचूी (६) अनुसार हाट बिार कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ | 

९. सरसफाई शलु्क: गाउपालिका लभत्र फोहोरििैा संकिन तर्ा व्र्वस्र्ापन गररने िेत्रिा अनसुचूी (७) 

बिोलिि सरसफाई  शलु्क िगाइने र असिु उपर गररनेछ । 

१०. पालकथ ङ शलु्क : गाउपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पालकथ ङ सलुवधा उपिब्ध गराए वापत 

अनसुलूच (८) बिोलिि पालकथ ङ शलु्क िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 



११. सेवा शलु्क, िस्तरु : गाउपालिकािे लनिाथण, संचािन वा व्र्वस्र्ापन गरेका अनूसलूच (९) िा 

उलल्िलित स्र्ानीर् पवूाथधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसुलूचिा व्र्वस्र्ा भए 

अनसुार शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१२. भलुि कर (िािपोत): गाउपालिका िेत्र लभत्र अनसुचूी(१०) बिोलिि िािपोत िगाइने र असिु उपर 

गररनेछ । 

१३. बहाि लबटौरी शलु्क : गाउपालिका िेत्र लभत्र अनसुचूी (११)बिोलिि बहाि लबटौरी शलु्क िगाइने 

र असिु उपर गररनेछ। 

१४. कर छुटाः र्स ऐन बिोलिि कर लतने िालर्त्व भएका व्र्लि वा संस्र्ाहरुिाई कुनै पलन लकलसिको कर 

छुट लिईने छैन ।  

१५. कर तर्ा शलु्क संकिन सम्बलन्ध कार्थलवलध : र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्र्ा अनसुार कर तर्ा शलु्क 

संकिन सम्बलन्ध  कार्थलवलध गाउकार्थपालिकािे तोके अनसुार हुनेछ । 

 लनकासी कर  

१. (काष्ठ ) 

(क) ट्राक्टर प्रलत ट्रीप रु.१०० 

(ि) लटफर छ चक्के प्रलत लटप रू. ५००  

(ग) लटफर िश चक्के प्रलत लटप रू. ८००  

(घ) ट्रक प्रलत ट्रीप रु. ५०० 

२. (कवािी सािान) 

(क) ट्राक्टर/िीप प्रलत ट्रीप रु.५०० 

(ि) लिनी ट्रक प्रलत रु.१००० 

(ग) ट्रक प्रलत ट्रीप रु. २००० 

३. (छािा,हि्िी) 

(क) िीप प्रलत ट्रीप रु.५०० 

(ि) लिनी ट्रक प्रलत रु.१००० 

(ग) ट्रक प्रलत ट्रीप रु. २००० 

४. (पश,ु चौपार्ा) 

(क) ट्राक्टर/िीप प्रलत ट्रीप रु.३०० 

(ि) लिनी ट्रक प्रलत रु.५०० 

(ग) ट्रक प्रलत ट्रीप रु. १००० 

५. (ििीबटुी) 

(क) ट्राक्टर/िीप प्रलत ट्रीप रु.१००० 

(ि) लिनी ट्रक प्रलत रु.२००० 

(ग) ट्रक प्रलत ट्रीप रु. ५००० 

 



प्रिरु्ण कर :   

क) ईटा उद्योगिाई वालर्थक रु.५००० 

१८.     बिर हनु े:र्ो  ऐनद्वारा  प्रस्ताव गररएका कर एव ंशलु्कहरु प्रचलित संघीर् र प्रिशे काननुसंग 

बालिएिा वालिएको हिसम्ि     अिान्र्  हुनेछ। 

 

सम्पलत कर 

क्र स िलु्र्ाकन िर 

१ प्रलत ५ िाि बराबरको ५० 

 

अनसुचूी (१) 

 सम्पलत िलु्र्ाकन शलु्क 

(कार्थपालिकािे लनधाथरण गरेको लिलतिलेि िाग ूहुनेछ) 

क्र.सं. िलू्र्ाङ्कन रकि िर 

१ १ िलेि रु. ५ िाि  सम्ि १०० 

२ ५ िाि भन्िा िालर् २५ िाि सम्ि प्रलत िाि ५० 

३ २५ िाि भन्िा िालर्१ करोि सम्ि प्रलत िाि ६० 

४ १ करोि भन्िा िालर् ५ करोि सम्ि प्रलत िाि ७५ 

५ ५ करोि भन्िा िालर् २५ करोि सम्ि प्रलत िाि ८५ 

६ २५ करोि भन्िा िालर् प्रलत िाि १०० 

 

अनसुचूी(२) 

घर िग्गा बहाि कर 

क्र.सं. लववरण िर 

१ गाउ िेत्र लभत्र कुनै व्र्लि वा संस्र्ािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, टहरा, गोिाि, छप्पर, 

कारिाना, िग्गा वा पोिरी परैू वा आलंशक तवरिे बहाि लिएकोिा नगरपालिकािे बहाि 

रकििा लिन ेकरको िर 

१० 

प्रलतशत 

अनसुचूी(३) 

व्र्वसार् कर वालर्थक 

क्र.सं

. 
व्र्वसार्को लकलसि िर 

१ सव्िी पसि  

 श्रेणी (क) र्ोक िदु्रा सटर ७०० 

 श्रेणी (ि) िदु्रा सटर ५०० 



क्र.सं

. 
व्र्वसार्को लकलसि िर 

२ फिफुि पसि  

 क) साधारण सटर ५०० 

 ि) ििौिा पसि सटर ६०० 

 ग) ठुिो पसि सटर ८०० 

३ लकराना पसि  

 श्रेणी (क) लििरलसप भएको सटर ११०० 

 श्रेणी (ि) र्ोक िदु्रा सटर ७०० 

 श्रेणी (ग) िदु्रासटर ५०० 

४ सैिनु  

  (क) कपाि काट्ने ५०० 

  (ि) व्र्टुी पािथर ५०० 

५ सलुचकार (टेिथस)  

 १ िलेि ५ िलेसन सम्ि ५०० 

 ५ िलेसन भन्िा िालर् ७०० 

६ ितु्ता पसि (बनाउने र लवलक्र गने)  

 श्रेणी (क) ितु्ता बनाई लवलक्र गने ५०० 

 श्रेणी (ि) साधारण पसि ४०० 

७ भािा पसि  

 श्रेणी (क) र्ोक र फुटकर लवक्री ७०० 

 श्रेणी (ि) फुटकर लवलक्र ५०० 

८ पान पसि  

 श्रेणी (क) िखु्र् चोक र बिारिा ५०० 

 श्रेणी (ि) अन्र् ठाउंिा ४०० 

९ तर्ारी पोसाक (फेन्सी पसि)  

 श्रेणी (क) र्ोक र िदु्रा लवलक्र ७०० 

 श्रेणी (ि) िदु्रा लवलक्र ५०० 

१० कपिा पसि  

 श्रेणी (क) र्ोक र िदु्रा लवलक्र ११०० 

 श्रेणी (ि) िदु्रा लवलक्र ७०० 

 श्रेणी (ग)िदु्रा लवलक्र सानो ५०० 

११ फलनथचर पसि  

 श्रेणी (क) लिि सिते भएको पसि २५०० 

 श्रेणी (ि) साधारणपसि २००० 

 श्रेणी (ग) लशशा प्िाउि पसि ७०० 



क्र.सं

. 
व्र्वसार्को लकलसि िर 

 श्रेणी (घ) बेत बासको फलनथचर   ७०० 

१२  ितू्ता चप्पि  

 क वगथ र्ोक लवके्रता १००० 

 ि वगथ फुटकर लवके्रता ७०० 

 ग वगथ फुटकर लवके्रता ५०० 

१३ बन पैिावारिा अधाररत लिि  

 श्रेणी (क) प्िाई उि साः लिि ८००० 

 श्रेणी (ि) वास प्िाई  लिि ८००० 

 श्रेणी (ग) ट्रिी भएको साःलिि ६००० 

 श्रेणी (घ) साधारण साःलिि ३००० 

१४ छि लसिणे्ट पसि  

 श्रेणी (क) छि, लसिने्ट िवु ैलििर लसप भएको २५०० 

 श्रेणी (ि) छि, लसिने्ट िध्र्े कुनै एक लििर लसप भएको २००० 

 श्रणी (ग) लसनेटरी, िानेपानी पाइप तर्ा लफलटङस ११०० 

 श्रेणी (घ) लनिाथण सािग्री लििर लसप नभएको लवलक्र पसि ११०० 

१५ हािथ वरे्र रंग रोगन  

 श्रेणी (क) रंग रोगन, लससा, प्िाईउि आलिको लििर लसप भएको ११०० 

 श्रणी (ि) लििर लसप नभएको फुटकर लवके्रता ८०० 

१६ लवििुी सािान पसि  

 श्रेणी (क) लििरलसप, होिशेिर २००० 

 श्रेणी (ि) लििरलसप नभएको फुटकर लवक्री १५०० 

 श्रेणी (ग) फुटकर लवके्रता र ििथत सिेत १००० 

 श्रेणी (घ) ििथत सम्भार ५०० 

१७ िलिरा लवके्रता पसि  

 श्रेणी (क) आधलुनक लसि प्र्ाक लििरलसप भएको ५००० 

 श्रेणी (ि) लििरलसप नभएको लसि प्र्ाक लवके्रता ३००० 

 श्रेणी (ग) लसि प्र्ाक लवके्रता सानो १००० 

१८ इिेक्ट्रोलनक सािान पसि  

 श्रेणी (क) उच्च श्रेणी पसि २००० 

 श्रेणी (ि) िध्र्ि श्रेणी पसि १५०० 

 श्रेणी (ग) लनम्न श्रेणी पसि १००० 

 श्रेणी (घ) लभलिर्ो , िेक, रेलिर्ो, क्र्ासेट, लट.लभ. पसि र ििथत ७५० 

 श्रेणी (ङ) घिी, रेलिर्ो, लट.लभ. ििथत पसि ५०० 

१९ कृलर् सािग्री लवक्री पसि  



क्र.सं

. 
व्र्वसार्को लकलसि िर 

 श्रेणी (क) लििर लसप भएको पसि १५०० 

 श्रेणी (ि) लििर लसप नभएको साधारण पसि १००० 

 श्रेणी (ग) लनम्न श्रेणी पसि ५०० 

२० स्टेशनरी, पसु्तक तर्ा पत्र पलत्रका पसि  

 श्रेणी (क) र्ोक तर्ा िदु्रा लवके्रता पसि १५०० 

 श्रेणी (ि) साधारण िदु्रा पसि १००० 

 श्रेणी (ग) लनम्न श्रेणी पसि ५०० 

२१ छापािाना  

 श्रेणी (क) छापािाना (अफसेट प्रेस ठुिो) ५००० 

 श्रेणी (ि) छापािाना(अफसेट प्रेस सानो) ३००० 

२२ लिपाटथिने्ट स्टोर  

 श्रेणी (क) लििर लसप लवके्रता २००० 

 श्रेणी (ि) फुटकर लवके्रता १००० 

२३ प्िालिक सािान पसि  

 श्रेणी (क) र्ोक लवके्रता २००० 

 श्रेणी (ि) फुटकर लवके्रता १००० 

२४ और्लध पसि  

 श्रेणी (क) और्धी पसि र्ोक २००० 

 श्रेणी (ि) और्धी पसि १००० 

 श्रेणी (ग) लनम्न श्रेणी पसि ५०० 

२५ गल्िा पसि  

 श्रेणी (क) सेिर लिि ३००० 

 श्रेणी (ि) गोिा गद्दी १५०० 

 श्रेणी (ग) सटरिा अन्न  लवक्री १००० 

२६ लिठाई पसि  

 श्रेणी (क)सबै लकलसिको लिठाई पाउने पसि १००० 

 श्रेणी (ि)  साधारण लिठाई र लचर्ा पसि  ५०० 

२७ सनु चांिी गहना पसि   

 श्रेणी (क) बनाउने तर्ा लवलक्र गने शो रुि सिेत ठुिो २००० 

 श्रेणी (ि) बनाउने तर्ा लवलक्र गने शो रुि सिेत सानो १००० 

 श्रेणी (ि) काररगर  ज्र्ािािारी ५०० 

२८ होटि व्र्वसार्   

 १) पांच तारे होटि  १०००० 

 २) चार तारे होटि  ७००० 



क्र.सं

. 
व्र्वसार्को लकलसि िर 

 ३) तीन तारे होटि  ५००० 

 ४) िईु तारे होटि  ३००० 

 ५) एक तारे होटि  २००० 

२९  रेिुरेण्ट एण्ि बार   

 श्रेणी (क) गिि र िान्स भएको  ५००० 

 श्रेणी (ि) गिि भएको  ३००० 

 श्रेणी (ग) सािान्र् रेिुरेन्ट र बार भएको ।  २५०० 

३० होटि एण्ि िि   

 श्रेणी (क) होटि  ३००० 

 श्रेणी (ि) होटि  २५०० 

 श्रेणी (ग) होटि  २००० 

३१ िि व्र्वसार्   

 श्रेणी (क) (कोठािा एटेच वार्रुि, ट्वाइिेट भएको)  २००० 

 श्रेणी (ि) (कोठािा एटेच वार्रुि, ट्वाइिेट नभएको)  १५०० 

 श्रेणी (ग) (साधारण चारवटा कोठा भएको )  १००० 

३२ ररसोटथ   

 श्रेणी (क) ररसोट ३००० 

 श्रेणी (ि) ररसोट २५०० 

३३ स्टुलिर्ो (फोटोग्राफी)   

 श्रेणी (क) लभलिर्ो क्र्ािरा सलहत भएको  ७०० 

 श्रेणी (ि) स्टुलिर्ो क्र्ािरा िात्र भएको  ५०० 

३४ पेट्रोलिर्ि पिार्थ लवके्रता   

 श्रेणी (क) लििरलसप सलहत ३ पम्प भएको ३०००  

 श्रेणी (ि) लििरलसप सलहत २ पम्प भएको  २०००  

 श्रेणी (ग) लििरलसप सलहत १ पम्प भएको १०००  

 श्रेणी (घ) फुटकर लवलक्र (पम्प नभएको) लििर लसप भएको  १०००  

३५ ग्र्ास लसलिण्िर लििर  १५००  

 ग्र्ास लसलिण्ि सानो पसि ५०० 

३६ सेटररग ंव्र्वसार्  

 श्रेणी (क) ढिान िलेशन लिफ्ट भएको  ३००० 

 श्रेणी (ि) ढिान िलेशन लिफ्ट नभएको  २००० 

 श्रेणी (ग) फिाथ सेटररग ं १००० 

 श्रेणी (घ) बल्िा पटरा भएको (काठको)  ८०० 

३७ किर ल्र्ाब, कम्प्र्टुर प्रलशिण, ििथत आलि   



क्र.सं

. 
व्र्वसार्को लकलसि िर 

 किर ल्र्ाब २०००  

 कम्प्र्टुर प्रलशिण १५००  

 टाइलपग ंप्रलशिण र ििथत सिते  ५००  

 ििथत केन्द्रहरु  ५००  

 ड्राइलभङ्ग सेण्टर १५०० 

 एफ.एि. रेलिर्ो प्रसारण २५०० 

 साििुालर्क रेलिर्ो प्रसारण एफ.एि. २००० 

 साििुालर्क टेिीभीिन प्रसारण  २५०० 

 कुररर्र सेवा ७०० 

 पत्र पलत्रका प्रकाशन सेवा  १५००  

 क्रसर उद्योग १०००० 

३८ िोटर, िोटरसाईकि, ररक्सा, साइकि ििथत, ररसोलिग ं  

 ट्रक, िोटर, टे्रक्ट्रर ििथत र बोिी बनाउने  ३०००  

 इलन्िलनर्ररग ंवकथ शप िेर् भएको ठुिो २०००  

 इलन्िलनर्ररग ंवकथ शप िेर् नभएको   (ग्रीि उद्योग सिते)  १५०० 

  ग्रीि उद्योग सानो ७०० 

 िेलन्टग,ं पेलन्टग ंपसि  ५०० 

 िोटरसाइकि ििथत तर्ा पाट्थस १०००  

 िोटरसाइकि ििथत ५०० 

 ररसोलिग ंपसि (साधारण)  १५०० 

 साइकि, ररक्सा ििथत  २००  

 िलेशन व्िारा हावा भने  २००  

३९ कबाि पसि  

 श्रेणी (क) गािी फिाि कबाि (सबै लकलसिको)  १५०० 

 श्रेणी (क) लशलश बोति कबाि  ५०० 

४० िोटर पाटथस एण्ि िलेशनरी पाटथस लवलक्र पसि  

 श्रेणी (क) िोटर पासथट िशेनरी  १००० 

 श्रेणी (ि) िोटरसाईकि पासथट पसि  १००० 

४१ फ्िोररग ंएण्ि फलनथलसग ंपसि  

 
श्रेणी (क) फ्िोररग ंएण्ि फलनथलसग ंपसिफ्िोररग ंएण्ि फलनथलसग ं

पसि 
२००० 

 श्रेणी (ि) पसिफ्िोररग ंएण्ि फलनथलसग ंपसि १००० 

४२ लवलत्तर् कारोबार गने संस्र्ा   

१  वालणज्र् वकै (क) वगथ 



क्र.सं

. 
व्र्वसार्को लकलसि िर 

 क) प्रधान कार्ाथिर् ३०००० 

 ि) शािा कार्ाथिर् १५००० 

२ लवकास वकै (ि) वगथ 

 क) प्रधान कार्ाथिर् २०००० 

 ि) शािा कार्ाथिर् १२००० 

३ फाइनान्स कम्पनी (ग) वगथ 

 क) प्रधान कार्ाथिर् २०००० 

 ि) शािा कार्ाथिर् ५००० 

४ िघ ूलवत्त लवकास वैंक (घ) वगथ 

 क) प्रधान कार्ाथिर् ३५०० 

 ि) शािा कार्ाथिर् २५०० 

५ लविा कम्पनी 

 क) प्रधान कार्ाथिर् १०००० 

 ि) शािा कार्ाथिर् ७००० 

६ लविशेी िदू्रा सटही 

 क) सटही काउन्टर ३००० 

७ सहकारी बैंक  

 क) प्रधान कार्ाथिर् २००० 

 ि) शािा कार्ाथिर् १५०० 

 ग) इन्भसे्टिेंट प्रा.लि. १००० 

८ िलन ट्रान्सफर 

 क) १ िलेि ३ वटा सम्ि भएको २५०० 

 ि) ४ िलेि ६ वटा सम्ि भएको ३५०० 

 ग) ७ भन्िा िालर् ५००० 
   

४३ श्रगृांर तर्ा चरुा पसि  

 श्रेणी (क) लििरसीप भएको र्ोक लबके्रता  १०००  

 श्रेणी (ि) र्ोक र िदु्रा लवके्रता ७००   

 श्रेणी (ग) िदु्रा लवके्रता ५०० 

४४ िास ुपसि  

 श्रेणी (क) कोल्ि स्टोर भएको  १००० 

 श्रेणी (ि) फे्रश हाउस  ८०० 

 श्रेणी (ग) िदु्रा व्र्ापारी  ५०० 

४५ र्ातार्ात तर्ा ढुवानी सेवा व्र्वसार्  

१ ढुवानी सेवा  



क्र.सं

. 
व्र्वसार्को लकलसि िर 

  (क) गौशिा न.पा. िा िखु्र् कार्ाथिर् भएको  २००० 

  (ि) गौशिा न.पा. िा शािा कार्ाथिर् भएको  १००० 

२ र्ातार्ात सेवा  

 (क).१) बस व्र्वसार्ी िखु्र् कार्ाथिर्  ५००० 

 (क).२) बस व्र्वसार्ी शािा कार्ाथिर् ३००० 

 (ि).१) टेक्सी तर्ा टेम्पो व्र्वसार्  िखु्र् कार्ाथिर्  २०००  

 (ि).२) टेक्सी तर्ा टेम्पो व्र्वसार्  शािा कार्ाथिर्  १०००  

 (ग).१) ठेिा गािा, रेक्सा व्र्वसार्  िखु्र् कार्ाथिर्  २००  

 (ग).२)ठेिा गािा, रेक्सा व्र्वसार् शािा कार्ाथिर्  १००  
  

४६ संचार सेवा व्र्वसार्  

 (क) ट्रकि, फ्र्ाक्स,फोटोकपी तर्ा इन्टरनेट सिते भएको  १००० 

  (ि) ट्रकि, फ्र्ाक्स तर्ा फाटोकलप सिते भएको ६०० 

  (ग) ट्रन्कि र फोटोकपी  ५०० 

  (घ) सेटेिाइट केबिु  सेवा  ५००० 

  (ङ) दु्रत िेलिभरी सेवा  ६०० 

  (च) फाटोकपी िात्र भएको  ३०० 

  (छ) ट्रकि सेवा िात्र भएको  ५०० 

४७ स्वास््र् सेवा  

१ गरै सरकारी अस्पताि (नलसथग होि)  

 श्रेणी (क) नलसथग ंहोि  ५००० 

 श्रेणी (ि) गरै सरकारी अस्पताि  ५००० 

२ पोलिलक्िलनक ३००० 

३ लनिी लक्िलनक तर्ा ल्र्ाब  

 श्रेणी (क) लक्िलनक िाक्टर सेवा  २००० 

 श्रेणी (ि) लक्िलनक अन्र् (पेर्लक्टसनसथ)  १५०० 

 श्रेणी (ग) ल्र्ाब  १००० 

   

४८ लशिा सेवा व्र्वसार्  

१ लशिण संस्र्ान लनिी स्तर  

 श्रेणी (क) क्र्ाम्पस स्तर  २००००  

 श्रेणी (ि)  िा.लव. स्तर १५०००  

 श्रेणी (ग) लन.िा.लव. स्तर  ७५००  

 श्रेणी (घ) प्रा.लव. स्तर  ५०००  

 श्रेणी (ङ) पवूथ प्रा.लव. स्तर  ५०००  



क्र.सं

. 
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 श्रेणी (च) कोचीङ सेन्टर  ५००० 

२ प्रालवलधक लशिा लनिी स्तर  

 श्रेणी (क) स्नातक तह सरह  २००००  

 श्रेणी (ि) प्रिाण पत्र तह सरह  १५०००  

 श्रेणी (ग) एस.एि.सी. तह सरह  १००००  

 

४९ 

 

परािशथ सेवा  

१ इलन्िलनर्ररग ंकन्सल्टेन्सी फिथ  

 श्रेणी(क) कन्सल्ट्र्ाण्ट फिथ (इलन्िलनर्र सेवा भएको)  ५००० 

 श्रेणी(ि) कन्सल्ट्र्ाण्ट फिथ (सव-इन्िीलनर्र सेवा भएको)  ३००० 

२ व्र्लिगत स्तरिा प्रेलक्टस गरेको  

 श्रेणी (क) इलन्िनीर्र  १५०० 

 श्रेणी (ि) ओभरलसर्र  १२०० 

 श्रेणी (ग) नक्सा िेख्ने कन्सल्ट्र्ाण्ट वापत प्रलत नक्सा  १००० 

३ काननूी सेवा  

 क) ि फिथ  

 श्रेणी (क) वररि अलधविा सम्ि भएको ि फिथ  ३००० 

 श्रेणी (ि) अलधविा सम्ि भएको ि फिथ  २००० 

 श्रेणी (ग) अलभविा सम्ि भएको ि फिथ  १५०० 

 ि) व्र्लिगत स्तरिा प्रेलक्टस गरेको  

 श्रेणी (क) वररि अलधविा २२०० 

 श्रेणी (ि) अलधविा  १७०० 

 श्रेणी (ग) अलभविा  १२०० 

 श्रेणी (घ) अलभकताथ  ७५० 

 श्रेणी (ङ) िेिापढी ब्र्वसार्ी १५००   

४ िेिापररिण सेवा फिथ  

 श्रेणी (क) वगथ िेिापररिक फिथ (कम्पनी)  ३००० 

 श्रेणी (ि) वगथ िेिापररिक फिथ  २००० 

 श्रेणी (ग) वगथ िेिापररिक फिथ  १००० 

 ि) व्र्लिगत स्तरिा प्रेलक्टस गरेको  १००० 

 श्रेणी (क) वगथ िेिापररिक  १५०० 

 श्रेणी (ि) वगथ िेिापररिक  १००० 

 श्रेणी (ग) वगथ िेिापररिक  ७५० 

 श्रेणी (घ) वगथ िेिापररिक  ५०० 
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. 
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५० लनिाथण व्र्वसार्  

१ लवल्िर एसोलशएसन  

 श्रेणी (क) िखु्र् कार्ाथिर्  ७००० 

 श्रेणी (ि) शािा कार्ाथिर् ३५०० 

२ लनिाथण व्र्वसार् फिथ  

 श्रेणी (क) लवल्िसथ फिथको िखु्र् कार्ाथिर्  १०००० 

 श्रेणी (ि) लवल्िसथ फिथको िखु्र् कार्ाथिर्  ९००० 

 श्रेणी (ग) लवल्िसथ फिथको िखु्र् कार्ाथिर्  ६००० 

 श्रेणी (घ) लवल्िसथ फिथको िखु्र् कार्ाथिर्  ४००० 

 
कैलफर्ताः शािा कार्ाथिर्िाई उपरोि बिोलििको आधा िाग्ने 

छ ।  
  

३ कार्ाथिर् स्र्ापना नगरी लनिी स्तरिा लनिाथण व्र्वसार् गरेको  

 श्रेणी (क)  ६००० 

 श्रेणी (ि)  ४००० 

 श्रेणी (ग)  ३००० 

 श्रेणी (घ)  २००० 

४ 
गा.पा. बाट हुने ठेक्का पटटािा न.पा वालहरका फिथहरु टेण्िर िररि गनथ 

आएको िण्ििा वालर्थक रकि  

 क) वगथ  ८००० 

 ि) वगथ ६००० 

 ग) वगथ  ४००० 

 घ) वगथ  २००० 

५१ लनम्न पसििा लनम्न बिोलिि कर िाग्ने  

१ लटनको वाकस िगाएत अन्र् लटनको सािग्रीहरु बनाउने  १२००   

२ चश्िा पसि  ५०० 

३ टाक, बकरि, धागो पसि  ५०० 

४ िरी भने पसि  ५०० 

५ िात बनाउने  १००० 

६ कोल्ि लडं्रक पसि  ७५० 

७ हस्तरेिा पसि १००० 

८ पेलन्टङ पसि  ७५० 

९ ड्राईलक्िनसथ  ६०० 

१० टेण्टहाउस पसि  २०००  

११ िाउरा लवलक्र पसि  १०००  



क्र.सं

. 
व्र्वसार्को लकलसि िर 

१२ लसिाई िलेशन ििथत पसि  ५०० 

१३ बन्िकु ििथत पसि  ६०० 

१४ ट्राभि एिने्सी  १०००  

१५ फिफुि पसि (स्र्ार्ी)  ६०० 

१७ िाििोट पापि पसि  ६०० 

१८ तािी लवलक्र पसि पटके  १०० 

२० परुानो बोरा ििथत  ८०० 

२१ लवस्कुट र िसिा पसि  ६०० 

२२ साइकि, ररक्सा पाटथस लवलक्र पसि  ६०० 

२३ िस ्िस ्तर्ा चाउलिनपसि  ५०० 

२४ फुटकर चरुोट , लवलि लवलक्र पसि  ५०० 

२५ तर्ारी िस्ना लसरक पसि  ५०० 

२६ िोवाइि फोन लवक्री तर्ा ििथत पसि ६०० 

२७ सेल्फ िाइनोिो,ग्र्ास लबलल्ि वकथ सप ६०० 

२८ धिथ काटा २५०० 

२९ ररर्ि स्टेट ३००० 

३० हाउलिङ कम्पलन  ५००० 

३१ घर िग्गा िररि लवक्री ४००० 

३२ 
एक फिथ वाट एक वा एक भन्िा वढी कारोवार गरेिा प्रत्र्ेक कारोवारिा ( रु 

३००।०० र्प िाग्ने) 

३३ 

न.पा. वाट ठेक्का वन्िोवस्त गनथको िागी प्रकालशत सचुना विोलित टेन्िर फिथ 

िररि गरर धरौटी िम्िा गरर ठेक्कािा सहभागी नभएिा लनिको धरौटी लफताथ 

गिाथ धरौटीको १.५ प्रलतशत सेवा शलु्क लिई धरौटी लफताथ गने । 

५२ उद्योग व्र्वसार् तफथ   

१ िाद्य उद्योग    

 क) धान, गहु, तेि, िाि, लचउरा आलि िाद्य उद्योग    

 
श्रेणी(क)१०१हर्थपावर  िलेि २००हर्थपावर भन्िा िार्ी िलत 

सकैु भएपलन  
१०००० 

 श्रेणी (ि) ५१ हर्थपावर  िलेि १०० हर्थपावर सम्ि       ८००० 

 श्रेणी (ग) ३१ हर्थपावर  िलेि ५० हर्थपावर सम्ि  ६००० 

 श्रेणी (घ) २१ हर्थपावर ३० हर्थपावर सम्ि  ४००० 

 श्रेणी (ि.) १ हर्थपावर २० हर्थपावर सम्ि  २००० 

 
ज्र्ािािारी १ हर्थपावर ३० हर्थपावर सम्ि        

१००० 



क्र.सं

. 
व्र्वसार्को लकलसि िर 

 श्रेणी (च) पश ुपंिी िाना उत्पािन गने ।  २००० 

 श्रेणी (छ) चाउ चाउ उत्पािन गने ।  ५०० 

 श्रेणी (ि) िसिा पीस्ने उद्योग अन्र्   ५०० 

२ आईसलक्रि, पाउरोटी, लवस्कुट र लचिबि (तर्ारी िाद्य उद्योग)  

 श्रणी (क) आइसलक्रि उद्योग  १५०० 

 श्रेणी (ि) पाउराटी उद्योग  १००० 

 श्रेणी (ग) लवस्कुट उद्योग  १५०० 

 श्रेणी (घ) लचि बि उद्योग  १५०० 

 श्रेणी (ङ) कन्फेक्सनरी उद्योग (स्वचालित िलेशनव्िारा)  १५०० 

 श्रेणी (च) कन्फेक्सनरी उद्योग (हाते िलेशन व्िारा)  १५०० 

 श्रेणी (छ) आइस उद्योग  ५०० 

३ लिष्ट्ट्रीिरी र बुर्अरी तर्ा पेर् पिार्थ उद्योग  

 श्रेणी (क) उच्च स्तररर् िलिरा उत्पािक  १०००० 

 श्रेणी (ि) िध्र्ि श्रेणीको िलिरा उत्पािक  ८००० 

 श्रेणी (ग) साधारण िलिरा उत्पािक  ६००० 

 श्रणी (घ) लचिवि उद्योग  २००० 

 श्रेणी (ङ) िधु लचस्र्ाउने उद्योग  २५०० 

 श्रेणी (च) सोिा वाटर, कोक, फेन्टा, िािििेी उत्पािक  १५०० 

 िसु उद्योग २५००० 

४ कुिरुा/गाइथ भसैी राँगा/िसी बाख्रा/अन्र् पश ुपंिी फिथ    

 श्रेणी (क) १६०० वगथ लफट िार्ी २००० 

 श्रेणी (ि) १००० वगथ लफट िलेि १६०० व.लफ सम्ि १५०० 

 श्रेणी (ग) १००० व.लफ. भन्िा कि १००० 

५ काँचो छािा संकिन व्र्वसार् २००० 

६ नसथरी फिथ  

 श्रेणी (क) ५ कट्ठा भन्िा िार्ी १५०० 

 श्रेणी (ि) २ िलेि ५ कट्ठा सम्ि १००० 

 श्रेणी (ग) १ कट्ठा िलेि २ कट्ठा सम्ि ५०० 

७ िटेि (धात)ु उद्योग  

  क) भािा बनाउने   

 श्रेणी क) आधलुनक िलेशन र औिारबाट बनाउने  २००० 

 श्रणी ि) हातिे लपलट वा ढिान गरी बनाउने  ५०० 

 ि)धातकुो किात्िक िलुतथ बनाउने  

  धातकुो िलुतथ बनाउने १००० 



क्र.सं

. 
व्र्वसार्को लकलसि िर 

 ग) लस्टि फलनथचर उद्योग  १५०० 

 घ) फिाि कारिाना  ५००० 

८ ईटा लिगटी उद्योग  

 श्रेणी (क) िलेशन व्िारा उत्पान गने  ७००० 

 श्रेणी (ि) लचम्नी वाट उत्पािन गने ५००० 

 श्रेणी (ग) टार्ि व्िक उद्योग  २००० 

 श्रेणी (घ) हौिी गििा उद्योग  ५०० 

९ अन्र् उद्योग  

 क) कागि फ्र्ाक्ट्री १०००० 

 ि) कपिा उद्योग  १०००० 

 ग) ििैा उद्योग ८००० 

 घ) गारिने्ट  २५०० 

 ङ) फोि उद्योग  २००० 

 च) व्र्ाट्री उद्योग  २००० 

 छ) साबनु सफथ  उद्योग  २००० 

 ि) सतुी उद्योग  २००० 

 ि) िनैबत्ती उद्योग  ५०० 

 ञ) कपास लफट्ने उद्योग  ५०० 

 च) प्िाईउि उद्योग ५००० 

 च) ट्रिी तर्ा ट्रस उद्योग २००० 

 च) िेर्, ट्रिी तर्ा ट्रस उद्योग २५०० 

 च) ट्रस, ग्रीि र च्र्ानि उद्योग १५०० 

 छ) सवारी साधन लनिाथता ४०००० 

 ि) िधु िररि लवलक्र केन्द्र ७०० 

१०  सो रुि (शािा का.वा. सम्पकथ  कार्ाथिर्)  

 श्रेणी (क) बस, ट्रक १५००० 

 श्रेणी (ि) लिप, कार टेक्टर  १०००० 

 श्रेणी (ग) िोटरसाइकि, हाते टेक्टर  ५००० 

 श्रणी (घ) लट.लभ. फ्रीि सो रुि १५०० 

3 लनिाथण व्र्वसार्ी/पट्रोलिर्ि पिार्थ स्र्ापना  लसफाररस १०००० 

५३ लिस तर्ा व्र्ापाररक केवि (वालर्थक) २००० 

 

 



अनसुचूी (४) 

सवारी साधन िताथ शलु्क 

 

क्र.सं. सवारी साधनको लकलसि शलु्क 

१ ठेिा, गािा तर्ा ररक्सा १० 

२ लवद्यतुीर् ररक्सा ३०० 

३ अटोररक्सा ३०० 

४ टाँगा २० 

 

सवारी साधन कर 

क्र.सं

. 
सवारी साधनको लकलसि वालर्थक िर 

१ ठेिा, गािा तर्ा ररक्सा २० 

२ लवद्यतुीर् ररक्सा १०० 

३ अटोररक्सा १०० 

४ टाँगा २० 

 

अनसुचूी(५) 

लवज्ञापन करको िररेट 

क्र.सं. 
लवज्ञापनको लकलसि 

िर 

(वालर्थक) 

 १. होलिङ बोि, व्र्ानर, व्र्ावसालर्क लवज्ञापन  

 १.१) व्र्वसार् प्रर्ोिनका िालग सावथिलनक स्र्ि सिक छेउिा रालिएको 

होलिङ बोिथ प्रलत वगथ लफट 
५० 

 १.२) व्र्वसार् प्रर्ोिनका िालग सावथिलनक स्र्ि सिक छेउिा रालिएको 

होलिङ बोिथ प्रलत वगथ लफट (सलुतथिन्र्) 
७५ 

 १.३) तुि ब्र्ानर आलििा एकपटकको िालग प्रलतलफट ५ 

 १.४) तुि ब्र्ानर आलििा ३००० 

 १.५) व्र्वसालर्क दृलििे गािीवाट िाइलकङ् गिाथ प्रलतलिन २०० 

 १.६) व्र्वसालर्क दृलििे ररक्सावाट िाइलकङ र प्रचार गिाथ प्रलतलिन ५० 

 १.७) िािक पिार्थ एव ंधमु्रपानको लवज्ञापनिा र्प २५%  

 

 

 



अनुसूची ६ 

हाटबिार कर 

क्र.सं. सािानको नाि िर (हरेक 

बिारबठैकी) 

१. लकराना पसिफुटफाट २० 

२. लवसाता पसि श्रगृार सािान २५ 

३. फिफुि तर्ा कृलर् उत्पानका वस्तहुरु(र्ोक)  

 ३.१) टार्र गािािा आएको १०० 

 ३.२) लिप तर्ा लपकअपिा आएको ३०० 

 ३.३) ट्रकिा आएको ७०० 

 ३.४) िोटरसाइकििा आएको ३० 

 ३.५) साईकििा आएको १० 

 ३.६)ढालकिा आएको ५ 

 लबि लविकबाट िररि गररएको हकिा – न िाग्ने  

 र्ाििा ल्र्ाएको िाछा घोघीहरुको हकिा लनशलु्क  

४. हरीर्ो साग सव्िी फुटकर पसि १० 

५. र्ान कपिा पसि ४० 

६. तर्ारी पोशाक पसि ४० 

७. चरुा पोते पसि २० 

८. ितूा चप्पि पसि ४० 

९. ढालक/सपूो/बाँसिे बनेको अन्र् सािाग्रीहरु प्रलत भारी ३० 

१०. आिो िाछा प्रलत केिी ५ 

११. फिफूि पसि  ४० 

१२. प्िािीक भािा पसि ४० 

१३. सकेूको िाछा पसि ४० 

१४. सानो काटा (अनाि िररि/लबलक्र) ६० 

१५. िािा पसि ७० 

१६. िाने तोरीको तेि पसि ४० 

१७. लिठाई पसि ६० 

१८. सलूतथ पसि २५ 

१९. ितु्ता लसिाउने पसि १० 

२०. कपाि काटने नाई पसि ५० 

२१. विाि पसि १५ 

२२. लवउ लविन पसि ४० 

२३. फिािको औिार पसि ४० 



क्र.सं. सािानको नाि िर (हरेक 

बिारबठैकी) 

२४. धातकूो भािा पसि ५० 

२५. प्रचार प्रसार / लवज्ञापन सािाग्रीहरूको पसि २०० 

२६. आि ूलपर्ाि पसि ५० 

२७. धातकूो गहना पसि ३० 

२८. इिेक्ट्रोलनक पसि ५० 

२९. चाउलिन / ि ि पसि (कुसी रािरे वचे्ने) ५० 

३०. चाउलिन पसि (कुसी नरािरे वचे्ने) ४० 

३१. चाट/ चटपट ठेिा ५० 

३२. कुचो पसि ५० 

३३. लवलभन्न सािाग्रीह ििथत गने पसि ५० 

३४ भलेि(सिर) पसि ३० 

३५. भिुा लचउरा पसि ३० 

३६. टपरी र पात पसि २० 

३७ िाटोको भािा पसि ३० 

३८ िाि ूचटक १०० 

३९ स्टि को प्रलत क्वार्ि  ७० 

४० अन्र् व्र्ापारीहरुको वाट कारोवारको स्तर हरेी रु. ५ िलेि   रु. 

१००सम्ि  

 

 

अनसुचूी(७) 

सरसफाई शलु्क 

(कार्थपालिकािे लनधाथरण गरेको लिलतिलेि िाग ूहुनेछ) 

फोहोर उत्पािन िात्रा लिनलिनै बलढरहकेो सन्िभथिा सवारी साधन तर्ा िनशलक्त्त ब्र्वस्र्ापनको िालग 

फोहोर ििैा संकिन हुने िेत्रबाट िात्र प्रस्ताव गररएको िालसक सरसफाई  शलु्क । 

 

क्र.सं. व्र्वसार्को प्रकार िर 

१ होटि व्र्वसार् १०० 

२ अन्र् व्र्वसार्  ५० 

३ प्रलत घरधरुी २० 

 

 

 

 



अनसुचूी(८) 

पालकथ ङ्ग शलु्क 

(कार्थपालिकािे लनधाथरण गरेको लिलतिलेि िाग ूहुनेछ) 

गाउपालिकािे तोकेका लनलित िेत्रिा तपलसि बिोलिि िरिे पालकथ ङ्ग शलु्क असुि गने । 

 

क्र.सं. सवारी साधनको लकलसि िर (िलैनक) 

१. बस, ट्रक, लिनीबस, आलि २० 

२. िीप, कार, भ्र्ान, ट्र्ाक्सी ट्रर्ाक्टर आलि १५ 

३. अटो ररक्सा, इ-ररक्सा आलि १० 

४. िोटर साईकि, स्कुटर आलि ५ 

 

अनसुचूी(९) 

सेवा शलु्क र िस्तरु 

नक्सा पास िस्तरु 

क्र .सं.  लववरण शलु्क/िस्तरु 

१. ग्रालिण िेत्र ि वगथकािागी (भौलतक सरंचनाको बगीकरण)  

 क) आर.सी.सी. लसिने्टिा बज्रको िोिाईिा प्रलत व.लफ.(पक्की घर) २ 

 
ि) पलक्क इटा वा ढुंगािा लसिेन्टको िािाईिा (कच्ची घर) 

लसिने्टको छत नभएको  
५०० 

२. 
ब्र्वसार्ी प्रर्ोिनकािागी िेत्र ग वगथका िागी (भौलतक सरंचनाको 

बगीकरण) 
 

 क) आर.सी.सी. लसिने्टिा बज्रको िोिाईिा प्रलत व.लफ.  ३ 

 ि) पलक्क इटा वा ढुंगािा लसिेन्टको िािाईिा प्रलत व.लफ. ३ 

 
ग) िाटोको िािाईिा इटा वा ढङ्गाको गारो आर.लस.लस.,आर 

लव.लस.िस्ता सेि लनिाथण  
१००० 

 घ) अस्र्ाई घर लनिाणथ प्रलत घर (िपिा फुस,प्िालस्टक छाना आलि) ५०० 

 ङ)  िे आउट िस्तरू प्रलत घर  ५०० 

 च) घरको नक्सा प्रलतलिलप िस्तरू एक िषू्ठ ५०० 

 ि) घर सम्पन्न लनररिण िस्तरू  ५०० 

 ि) सिकिा अवरोधक सािान राििेा िररवाना ५००० 

 ञ) नक्सा नािसारी िस्तरू  ५०० 

 

अन्र् सेवा शलु्क 

क) रकि किि रोहबर बापत प्रलत किि (काननूी व्र्वस्र्ा पिात िाग ूहुने) २०० 

 



संस्र्ा िताथ तर्ा नवीकरण िस्तरु 

 

क्र.सं लववरण िर 

१ संस्र्ा िताथ २००० 

२ नवीकरण  ५०० 

३ अन्र् लनकार्िा िताथ तर्ा नवीकरण लसफाररस गिाथ १००० 

४ घ वगथको इिाित पत्र सुल्क (लनिाथण व्र्वसार्ी) १०,००० 

५ घ वगथको नवीकरण िस्तरु २००० 

 

व्र्वसार् िताथ शलु्क : 

क्र.सं. पूिँी शलु्क 

१ ५० हिार सम्ि १०० 

२ ५० हिार १ िलेि १ िाि सम्ि २०० 

३ १ िाि १ िलेि २ िाि सम्ि ३०० 

४ २ िाि १ िलेि ५ िाि सम्ि ५०० 

५ ५ िाि १ िलेि २५ िाि सम्ि १००० 

६ २५ िाि १ िलेि १ करोि सम्ि २००० 

७ १ करोि १ िलेि ५ करोि सम्ि ५००० 

८ ५ करोि १ िलेि १० करोि सम्ि १०००० 

९ १० करोििलेि िालर् २०००० 

 

लवलवध शलु्क, िस्तरु तर्ा िररवाना: 

१ सलुचकृत आविेन िस्तरु रु ५००।- 

२ अलिन सेवा शलु्क प्रलत लिन रु १०००।- 

३ ििेा तर्ा िहोत्सव सञ्चािन गनथ गाउपालिकाबाट लसफाररश लिंिा िाग्ने लसफाररश िस्तुर रु २,०००।- 

४ पानी कर- पिूाथ नभएकोिा सलधर्ारहरुको उपलस्र्लतिा िचुलु्का सलहत सम्बलन्धत विा कार्ाथिर्को 

लसफाररसिा रु ५० प्रलत कठ्ठा र वर्थ नालघ आएिा २० प्रलतशत िररवाना िाग्नेछ । 

५.    साबथिलनक ठाउिा ििुा लिसा गरेको पाएिा पलहिो पटकको िालग िररवाना बापत रु.५०० र 

िोस्रोपटकको िालग रु.१,००० र तेस्रो पटकको िालग नेपाि सरकारको लनर्ि बिोलिि हुनेछ  । 

 

लसफाररस िस्तरु 

 

तपलशिका सेवाहरुिा लनम्न बिोलिि लसफाररस िस्तरु िगाउने  । 

क्र .सं.  लववरण िर 

१ संघसंस्र्ा स्र्ापना लसफाररस िस्तरु  १,००० 

  लनलि स्तरिा स्कुि स्र्ापना लसफाररस  १०,००० 



  
किा र्प लसफाररस  लशिा सलिलतको 

लसफाररस अनसुार 

  ि) बसोबास प्रिालणत लसफाररस िस्तरु  

  स्विशेको िालग  २०० 

  भारतको िालग  १००० 

  अन्र् ििुकुको िालग  ५००० 

  ग) उद्योग स्र्ापना लसफाररस िस्तरु (इिाित िस्तरु)  

  ठूिो उद्योग  ३००० 

  ििौिा उद्योग  २००० 

  साना उद्योग  १५०० 

  घरेि ुउद्योग  १००० 

  रु. ४० िाि भन्िा बढी पिूी भएको  २००० 

  

 

 

घ) पेन्सन पट्टा लसफाररश िस्तरु  

  नेपािको िालग  ५०० 

  भारतको िालग  १००० 

  अन्र् ििुकुको िालग  ५००० 

  ङ) अपतुािी लसफाररस िस्तरु  

  नेपािको िालग  ५०० 

  लविशेको िालग  ५००० 

  च) नलवकरण िस्तरु  

  सघ संस्र्ाको नलवकरण िस्तरु  ५०० 

  ि) इिाित िस्तरु  

 ४ लिटर भन्िा बढी लपच कटान गनथ इिाितको िालग  २५०० 

  ४ लिटर भन्िा कि लपच कटान गनथ इिाितको िालग  २००० 

  ग्राभिे सिक कटान गनथ इिाितको िालग  १००० 

  ग्राभिे सिक छेउ कटान गनथ इिाितको िालग  ५०० 

  कलच्च सिक कटान गनथ इिाितको िालग  ५०० 

  ि) प्रलतलिलप िस्तरु  

  लनविेन लसफाररस आलिको प्रलत पाना  १० 

  उपभोिा पररचर् पत्रको प्रलतलिलप १० 

  घर घिेरी श्रेस्ताको प्रलतलिलप प्रलत पाना  २५ 

  ट) घर घिेरी तर्ा बािलवटौरी अशंवण्िा िस्तरु  

  
१० िाि सम्ि िािपोतको 

लनर्िानसुार 



  
१० िाि िलेि २५ िाि सम्ि  िािपोतको 

लनर्िानसुार 

  
२५ िाि िलेि ५० िाि सम्ि  िािपोतको 

लनर्िानसुार 

  
५० िाि िालर् िलत सकैु  िािपोतको 

लनर्िानसुार 

  ठ) अन्र् लसफाररस िस्तरु  

  ञ) साधारण लसफारीस २० 

  
ञ १) लववाह,वसोवास,िन्ि,ितृ्र् ुिगाएत अन्र् प्रिालणत 

(िसुहर, चिार, िोि सििुार्िाई रु.२० िात्र) 
२० 

  ट) रुि काट्ने लसफाररस २०० 

  ठ) नाता प्रिालणत लसफाररस २० 

  ि) अगं्रेिीिा नाता प्रिालणत िस्तरु  २० 

  ढ) लवलवध लसफाररस २० 

 ण) नािसारी लसफाररस (नम्बरी र घिेरी)  २० 

 त) पशपुािा भसैीको लसफाररस प्रलत गोटा २० 

 
र्) िलैव प्रकोप अपाङ, पररचर् पत्र र असहार् लसफाररस 

िस्तरु  

लनाःशलु्क 

 ि) आर् लसफाररस (ईनकि सोसथ) ५० 

 ध) अन्र् अगं्रेिी लसफाररस  ५० 

 न) लविशेिा िाता िोल्ने लसफाररस १०० 

 प) िग्गा रोक्कालसफाररस २० 

 फ) घर बाटो लसफाररस तर्ा  प्रिालणत िस्तरु प्रलत लकत्ता २० 

 
फ.१.घर बाटो नभएको लसफाररस तर्ा  प्रिालणत िस्तरु 

प्रलत लकत्ता 

२० 

 फ.२.चार लकल्िा प्रिालणत िस्तरु प्रलत लकत्ता २० 

 ब) व्र्लि वा नाि प्रिालणत िस्तरु  २० 

 भ )  सािको काठ लसफारीस िस्तरु घर लनिाथणको िागी  १०० 

 ि) िग्गा धलन िताथ प्रिाण पिुाथिा फोटो टास गने लसफारीस २० 

 र्) िग्गा धलन िताथ प्रिाण पिुाथ प्रलतलिलप लसफारीस २० 

 र) प्रोिक्टर र िेभि िलेसन प्रलतलिन भािा १००० 

 
ि) िरेनेटर प्रलत लिन को भािा        (इन्धन सम्वलन्धत 

व्र्लििे हाल्ने) 

१००० 

 व) गा.पा. वठैक कि भािा प्रलत लिन १००० 

 उद्योग ठाउंसारी िस्तरु   

 क) १० हर्थपावर सम्ि ७०० 



 

 

 

 

क्र. सं लववरण िस्तरु 

२ नागररकता तर्ा नागररकताको प्रलतलिलप लिनका िालग लसफाररस 

गने । 

२० 

३ वहाि करको िेिािोिा लसफाररस गने । २० 

४ बन्ि घर तर्ा कोठा िोल्न रोहबरिा वा िचुलु्का १०० 

५ िोलह िगत कटाको लसफाररस गने । प्रलत कठ्ठा २० 

६ घर िग्गा करको िेिािोिा लसफाररस गने । २० 

७ िन्ि लिलत प्रिालणत गने । २० 

८ व्र्ापार व्र्वसार् बन्ि भएको, सञ्चािन नभएको वा व्र्ापार 

व्र्वसार् हुिँ ैनभएको, लसफाररस गने िचुलु्का 

५०० 

९ लववाह प्रिालणत तर्ा अलववालहत प्रिालणत गने । २० 

१० लनाःशलु्क वा सशलु्क स्वास््र् उपचारको लसफाररस गने । ० 

११ विाबाट िारी हुने लसफाररस तर्ा अन्र् कागििाई अङ्ग्रेिी 

भार्ािा सिते लसफाररस तर्ा प्रिालणत गने । 

२० 

१२ घर पाताि प्रिालणत गने  
 

 स्विशेी ५०० 

 भारतको हकिा   १००० 

 अन्र् ििुकु  ५००० 

१३ व्र्लिगत लववरण प्रिालणत गने । २० 

१४ िग्गा धनी िताथ प्रिाणपिुाथिा घर कार्ि गनथ लसफाररस गने । २० 

१५ कुनै व्र्लिको नाि, र्र, िन्ि लिलत तर्ा वतन फरक फरक भएको 

भए सो व्र्लि एक हो भन्ने लसफाररस गने  

२० 

१६ नाि, र्र, िन्ि लिलत संशोधनको लसफाररस गने । २० 

१७ िग्गा धनी िताथ प्रिाणपिुाथ हराएको लसफाररस गने । २० 

१८ संरिक प्रिालणत गने तर्ा संस्र्ागत र व्र्लिगत संरिक लसफाररस 

गने ।  

१०० 

१९ िीलवतसँगको नाता प्रिालणत तर्ा सिथलिन लसफाररस गने । २० 

 ि) १० हर्थपावर भन्िा िालर्  १२०० 

 व्र्ापार ठाउंसारी िस्तरु   

 क) २ िाि सम्ि पिूी भएको  २०० 

 ि) २ िाि भन्िा िालर् पलुि भएको  ४०० 

 ग) आवास कम्पनी  ५००० 

 थ्री फेि लवद्यतु लसफाररश १,००० 



क्र. सं लववरण िस्तरु 

२० ितृकसँगको नाता प्रिालणत तर्ा सिथलिन लसफाररस गने । २० 

२१ िीलवत रहकेो लसफाररस गने िचुलु्का । २० 

२२ हकवािा वा हकिार प्रिालणत गने िचुलु्का २० 

२४ िग्गाको हक सम्बन्धिा लसफाररस गने । २० 

२५ उद्योग ठाउँसारी गनथ लसफाररस गने िचुलु्का । ५०० 

२६ आधारभतू लवद्यािर् िोल्न लसफाररस गने । (लशिा सलिलतको 

लनणथर्ानसुार) 

० 

२८ लवद्यािर्को किा र्प गनथ लसफाररस गने । (लशिा सलिलतको 

लनणथर्ानसुार) 

० 

२९ अशि, असहार् तर्ा अनार्को पािन पोर्णको िालग लसफाररस 

गने । 

० 

३० ववैालहक अङ्गीकृत तर्ा अनार्को पािन पोर्णको िालग 

लसफाररस गने । 

२० 

३१ आलर्थक अवस्र्ा कििोर वा सम्पन्न रहकेो सम्बन्धी लसफाररस गने 

। 

२० 

३२ लवद्यािर् ठाउसारी गनथ लसफाररस गने ।(लशिा सलिलतको 

लनणथर्ानसुार) 

० 

३४ प्रचलित काननू अनसुार प्रत्र्ार्ोलित अलधकार बिोलििको अन्र् 

लसफाररस वा प्रिालणत गने । 

२० 

३५ व्र्लिगत घटना िताथ (पंिीकरण)  २० 

३६ नागररकता लसफाररस  २० 

३७ छुट िग्गा िताथ लसफाररस िचुुल्का २० 

३८ लनविेन फारिर लटकट १० 

३९ लनविेन िताथ िस्तरु िदु्दा )लफराि प्रलतउतर      (  १०० 

४० व्र्वसार्/उद्योग/इिाित लसफाररस िचुलु्का ५०० 

४१ स्र्ानीर् बालसन्िा लसफाररस २० 

४२ प्रलतलिलप िस्तरु प्रलत पाना १० 

४३ सिकिा अवरोधक सािान राििेा  ५०० 

४४ अन्र् लवलवध लसफाररस १०० 

 

 

 

 

 



 

 

अनसुचूी (१०) 

िािपोत कर 

 

(क)  गाँउ ब्िक लभत्रको िग्गाको िालग :- प्रलत वगथ लिटर रु. १  

(ख)ग्रामीण क्षेत्रका खेतीयोग्य जममन :- 

(अ) िेढ लवगहा वा सो भन्िा कि िग्गा हुने िग्गावािाको िालग :- प्रलतकठ्ठा रु. ५ 

(आ) िेढ लवगहािलेि तीन लवगहासम्ि िग्गा हुने िग्गावािाको िालग :– प्रलतकठ्ठा रु १० 

(इ) तीन लवगहा भन्िा वढी िग्गा हुने िग्गावािाको िालग :– प्रलतकठ्ठा रु. १५ 

  

 

अनसुचूी(११) 

बहाि लबटौरी शलु्क 

क्र.सं. लववरण िर 

१ बैठक कि भािा प्रलत लिन १००० 

 


