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तमानखोला गाउँपाललकाको आलथिक ऐन, २०७९ 

 

 

 

 

 

 



उद्दशे्य र कारण 

                                गाउँसभाबाट स्वीकृत लमलत : २०७9/०३/१० 

गाउँपाललकाको अथि सम्बन्धी प्रस्तावहरुलाई कायािन्वयन गनि केही कर, शलु्क र दस्तरु लगाउन, लगाई राखेकोलाई चाल ु
राख्न, हेरफेर गनि आवश्यक भएकोले प्रस्ततु ववधेयक पेश गनुि परेको हो ।  

प्रस्ततु ववधेयककोव्यवस्थाले राजस्व, कर, शलु्क, र दस्तरुको लनधािरण, त्यस्तो कर दस्तरुको दर बढाउन,े घटाउने व्यवस्थाको 
साथै सेवा दस्तरु, पूवािधार कर, सडक लनमािण तथा सम्भार दस्तरु र सवारी साधन कर, घरजग्गा रजजषे्ट्रशन दस्तरु, वन 
पैदावार शलु्क लगायतका शलु्क, दस्तरु, कर सम्बन्धी व्यवस्थाहरुलाई समयानकुुल लनधािरण गररएको छ ।  

 

द्रष्टव्यः यो ववधेयक अथि ववधेयक हो ।     

 

 

      (वहरा कुमारी छन्त्याल) 

उपाध्यक्ष 

 तमानखोला गाउँपाललका 

  



तमानखोला गाउँपाललकाकको आलथिक ऐन, २०७९ 

प्रस्तावना :  

तमानखोला गाउँपाललकाको आलथिक वर्ि २०७९।०80 को अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायािन्वयन गनिको लनलमत्त स्थानीय 
कर तथा शलु्क संकलन गने, छुट ददने तथा आय संकलनको प्रशासलनक व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संववधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोजजम तमानखोला गाँउ सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “तमानखोला गाउँपाललकाको आलथिक ऐन, २०७९” रहेको छ । 

(२) यो ऐन २०७९ साल श्रावण १ गतेदेजख तमानखोला गाउँपाललका क्षेत्रमा लागू हनुेछ । 

२. सम्पजत्त कर : गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र अनसूुजच (१) बमोजजम एवककृत सम्पजत्त कर/घरजग्गा कर लगाइने र असूल 
उपर गररनेछ । 

३. भलूम कर (मालपोत) : गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र अनसूुजच (२) बमोजजम भलूम कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर 
गररनेछ । 

४. घर वहाल कर : गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै व्यजि वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा 
वा पोखरी पूरै वा आंजशक तवरले वहालमा ददएकोमा अनसूुजच (३) बमोजजम घर जग्गा वहाल कर लगाइन ेर असूल उपर 
गररनेछ । 

५. व्यवसाय कर : गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूजँजगत लगानी र आलथिक कारोवारका आधारमा 
अनसूुजच (४) बमोजजम कर लगाइने र असूल उपर गररनछे । 

६. जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर : गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै व्यजि वा संस्थाले ऊन, खोटो, जलडबटुी, वनकस, कवाडी 
माल र प्रचललत काननुले लनर्धे गरेको जीवजन्त ुवाहेकका अन्य मतृ वा माररएका जीवजन्तकुो हाड, लसङ, प्वाँख, छाला 
जस्ता बस्तकुो व्यवसावयक कारोवार गरेवापत अनसूुजच (५) बमोजजमको कर लागइने र असूल उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कर : गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र दताि भएका सवारी साधनमा अनसूुजच (६) बमोजजम सवारी साधन कर 
लगाइने र असूल उपर गररनेछ । तर, प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोजजम 
हनुेछ । 

८. ववज्ञापन कर : गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनमा अनसूुजच (७) बमोजजम ववज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर 
गररनेछ । तर, प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोजजम हनुेछ । 

९. मनोरन्जन कर : गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र हनुे मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनसूुजच (८) बमोजजम व्यवसाय कर लगाइने 
र असूल उपर गररनेछ । तर, प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोजजम 
हनुेछ । 

१०. बहाल लबटौरी शलु्क : गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र हनुे आफूले लनमािण, रेखदेख वा संचालन गरेका  अनसूुजच (९) मा 
उल्लेख भए अनसुार हाट बजार वा पसलमा सोही अनसूुजचमा भएको व्यवस्था अनसुार बहाल ववटौरी शलु्क लगाइने र 
असूल उपर गररनेछ । 

११. पावकि ङ शलु्क : गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनलाई पावकि ङ उपल्ध गराए बापत अनसूुजच (१०) बमोजजम 
पावकि ङ शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 



१२. टे्रवकङ, कोयोवकड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जजम्पङ्ग र जजपफ्लायर शलु्क : गाउँपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्र टे्रवकङ, कोयोवकड, 

क्यानोइङ्ग, बन्जी जजम्पङ्ग र  जजपफ्लायर  सेवा वा व्यवसाय संचालन गरेवापत अनसूुजच (११) बमोजजम शलु्क लगाइने र 
असूल उपर गररनेछ । 

१३. सेवा शलु्क, दस्तरु : गाउँपाललकाले लनमािण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनसूुजच (१२) मा उजल्लजखत स्थानीय 
पूवािधार र उपल्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुजचमा व्यवस्था भए अनसुार शलु्क लगाइने र असूल उपर 
गररनेछ । 

१४. पयिटन शलु्क : गाउँपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्र प्रवेश गने पयिटकहरुबाट अनसूुजच (१३) मा उजल्लजखत दरमा पयिटन 
शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । तर, प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा 
सोवह बमोजजम हनुेछ । 

१५. कर छुट : यस ऐन बमोजजम कर लतने दावयत्व भएका व्यजि वा संस्थाहरुलाई कुनैपलन वकलसमको कर छुट ददइनेछैन 
। 

१६. कर तथा संकलन सम्बन्धी कायिववलध : यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकलन सम्बन्धी कायिववलध 
गाउँपाललकाले तोके अनसुार हनुेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची (१) 

(दफा २ संग सम्बजन्धत) 

गाउँपाललकाले लगाउन ेसम्पजत्त कर 

 

अनसूुची (२) 

(दफा ३ संग सम्बजन्धत) 

गाउँपाललकाले लगाउन ेभलूम कर (मालपोत) 

 

 

 

लस.नं. सम्पजत्तको प्रकार(घरको प्रकार) करको दर रु. कैवफयत 

 आबालसय प्रयोजन व्यवसावयक प्रयोजन 

1 ढंुगामाटोको जोडाई खरको २ तले  
छाप्रो (छानो) 

 
   लन:शलु्क 

150  

2 ढंुगाामाटोको जोडाई ३ तले खरको 
छानो भएको घर 

100 150  

३ ढंुगामाटोको जोडाई ३ तले वटन वा 
ढंुगाको छानो भएको वारतली सवहतको 
घर 

100 200   

४ ढंुगामाटो सवहतलसमेन्टले प्लाष्टर गरेको 
घर 

200 400  

५ व्यापार ्यबसाय प्रयोजनका लालग 
बनाएको १ वा २ तले काठ वा वटनको 
प्रयोग गरर बनाएको घर  

 400  

६ वपलर ववम बाहेकको ढलान गरेको 
२÷३ तले घर 

200 400  

७ वपलर ववम सवहतको वटन वा ढुङ्गाले 
छाएको ववना ढलानको घर 

250 700  

८ ....वपलर र ववम सवहतको ढलान 
गररएको घर  

500 1,000  

९ नक्सापास लनवेदन फारम दस्तरु 500  

लस. नं. वगि 
न्यनुतम ५ रोपनी सम्मको रकम रु. थप प्रलत रोपनी रकम रु. 
खेत पाखो खेत पाखो 

1 अ्बल 200 150 40 35 

2 दोयम 180 140 35 30 

3 लसम 150 120 30 25 

4 चाहार/पाचौँ 120 100 25 20 



 

अनसूुची (३) 

(दफा ४ संग सम्बजन्धत) 

गाउँपाललकाले लगाउन ेघरवहाल कर 

 

अनसूुची (४) 

(दफा ५ संग सम्बजन्धत) 

गाउँपाललकाले लगाउन ेव्यावसाय कर 

लस. नं. घरको प्रकार करको दर कैवफयत 

1 जनुसकैु घरको पलन बहाल कर बहाल रकमको १०% 
 

लस. नं. व्यवसायको प्रकार करको दर रु. कैवफयत 

1 ज्वेलरी सनु चाँदी पसल 500  

2 सनु चाँदी जलप लगाएतका गरगहना वेचववखन 1,000  

3 मददरा ्यवसाय लसफाररस (थोक) 
मददरा ्यवसाय नलबकरण शलु्क (थोक) 

5,000 

1,000 

 

4 मददरा ्यवसाय लसफाररस (खदु्रा) 
मददरा ्यवसाय नलबकरण शुु्ल्क (खदु्रा) 

3,000 
2,000 

 

5 लभलडयो क्यामेरा 300  

6 इलेजक्ट्रक सामानको पसल (घडी, रेलडयो, वट.भी., मोवाइल ममित) 250  

7 भाँडा पसल 250  

8 हाडिवयेर 500  

9 इन्धन वववि पसल (मवितेल, एल. वप ग्याास) 250  

10 फलनिचर पसल 500  

11 खाद्यन्न  वकराना पसल थोक वविेता 500  

12 खाद्यन्न वकराना पसल खदु्रा वविेता 250  

13 फलफूल तरकारी पसल 150  

14 गेष्टहाउस 500  

15 होम स्टे 200  

16 स्टेशनरी 250  

17 ववत्तीय बैंक नेपाल सरकारको स्वालमत्व वाहेक 10,000  

18 फाइनान्स तथा लघ ुववत्त 5,000  

19 बहउुद्देश्यीय सहकारी -ऋण, वचत प्रलतलाख 1,000  

20 कृवर् सहकारी प्रलत लाख 100  

21 और्धी पसल 1,000  

22 दाँत बनाउँने ÷ आखँा सम्बजन्धत पसल 3,000  

23 लनजी क्षेत्रका ववद्यालय   



  क) मा.वव. तह 

  ख) आधारभतू तह 

1,000 

300 
24 कम्प्यटुर प्रजशक्षण 1,000  

25 व्यवुटपालिर 500  

26 सवारी साधन ममित 250  

27 फोटो स्टुलडयो 200  

28 गै.स.सं.दताि लसफाररस 

गै.स.सं नलबकरण शलु्क 

1,000 

500 

 

29 अन्तरािवष्ट्रय गै. स. सं. (कायििम अनमुलत लसफाररस) 2,000  

30 ठेक्कापिा -(व्यजिगत)  
   रु १० लाखभन्दा तल 

   रु १० लाखभन्दामालथ 

ठेक्कापिा -(व्यजिगत) नलबकरण दस्तरु 
  रु १० लाखभन्दा तल 

   रु १० लाखभन्दामालथ 

 
400 

500 
 
1,500 

2,500 

 

31 मास ुपसल 500  

32 वपकलनक पाकि , स्पट 100  

33 घमु्तीपसल 

स्थानीय  
बाह्य   

 
100 

200 

 

34 कपडा पसल 500  

35 सूचीकार टेलसि 100  

36 जतु्तालसउने पसल 50  

37 राइस लमल कुटनी पीसानी 100  

38 सवारी साधन दताि स्कुटर, मोटरसाइकल 200  

39 सवारी साधन दताि  अन्य चार पाङ्ग्ग्र े 200  

40 लनजी कार जीप 500  

41 ट्याक्टर 400  

42 लनजी लमनी वस, ट्राभल बस ,ट्रक 500  

43 कस्मेवटक पसल 200  

44 हजाम पसल 100  

45 सलुतूिजन्य पसल दताि 
सलुतूिजन्य पसल नलबकरण शलु्क 

500 

300 

 

46 एग्रोभेट पसल 1,000  

47 सामान्य जचया पसल मात्र 100  

48 होटेल एण्ड लज 500  

49 आरन ÷काठका ठेवक तथा अन्य सामान पसल 100  



 

घि कर 

लस. नं. व्यवसायको प्रकार करको दर रु. कैवफयत 

67 नयाँ  पानी घि दताि शलु्क 250 
 

68 ववद्यतुबाट चल्ने घि दताि शलु्क 500 
 

69 ३ मवहना सम्म संचालन हनु े 150 
 

70 ६ मवहना सम्म संचालन हनु े  200 
 

71 १२ मवहना संचालन हनु े 250 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 डोका ,डालो लगाएत अन्य लनगालो र बाँस जन्य सामानको पसल 100  

51 हाते कागज,अल्लो प्रशोधन,होजजयारी 250  

52 कभडि हल -व्यायाम शाला 200  

53 नयाँ व्यवसाय दताि शलु्क रु १ लाख सम्म 500 
 

54 नयाँ व्यवसाय दताि शलु्क रु १ देजख ५ लाख सम्म 1,000 
 

55 नयाँ व्यवसाय दताि शलु्क रु ५ लाख देजख १० लाख सम्म 1,500 
 

56 नयाँ व्यवसाय दताि शलु्क रु १० लाख भन्दा मालथ 2,000 
 

57 उद्योग दताि (साना तथा लघ ुउद्योग) रु १ लाख सम्म 200 
 

58 उद्योग दताि १ लाख देजख ५ लाख सम्म 300 
 

59 उद्योग दताि ५ लाख भन्दा मालथ 1,000 
 

60 स लमल काठ जचरानी दताि 500 
 

61 फलनिचर उद्योग दताि 1,000 
 

62 फलनिचर पसल दताि 500 
 

63 डेरर उद्योग दताि 200 
 

64 लनमािण व्यवसाय दताि 1,000 
 

65 उल्लेजखत बाहेक अन्य ्यबसाय दताि, आमा समहु, क्लव लगायत 
दताि  
लसफाररस 

प्रमाजणत 

सम्सोलधत 

 

1,000 

100 

200 

200 

 

66 उल्लेजखत बाहेक अन्य 

नलबकरण शलु्क 

 

200 

 



अनसूुची (५) 

(दफा ६ संग सम्बजन्धत) 

गाउँपाललकाले लगाउन ेजलडवटुी, फलफूल, कवाडी र जीवजन्त ुकर 

 

 

 

लस. नं. करको प्रकार करको दर रु. कैवफयत 

1 रातो च्याउ एक खिेु प्रलत के. जी. 500 
 

2 लभर मह प्रती के. जी. 100 
 

3 पार्णबेद प्रलत जक्वन्टल  500 
 

4 समय प्रलत जक्वन्टल 100 
 

5 जचराइतो प्रलत जक्वन्टल 500 
 

6 बोजो प्रलत जक्वन्टल 100 
 

7 कटुवक प्रलत जक्वन्टल 200 
 

8 सतवुा प्रलत जक्वन्टल 500 
 

9 घजुच च्याउ, पने्न च्याउ, अन्य च्याउ जाती प्रलत के. जी. 10 
 

10 गदाल्नो प्रलत के. जी. 10 
 

11 लोिा,अल्लो प्रलत जक्वन्टल 150 
 

12 ररठो प्रलत जक्वन्टल 150 
 

13 सनुाखरी  र अन्य  जलडबटुीहरु प्रलत के. जी. 10 
 

14 स्याउ, सनु्तला, ओखर, आरु, केरा आदद प्रलत जक्वन्टल  100 
 

15 कोदो, मकै, फापर, जौ, लोकल चामल र अन्य प्रलत जक्वन्टल 100 
 

16 दालजन्य गेडागडुी 100 
 

17 कवालडजन्य सामान प्रलत टेक्टर 50 
 

18 भेडा, बाख्रा र खलस बोका (प्रलत गोटा स्थालनय) 
भेडा, बाख्रा र खलस बोका (प्रलत गोटा बाह्य लबवि गनि) 
भेडा बाख्रा र खलस बोका (प्रलत गोटा बावर्िक ढुवानी कायि गनि) 

100 

200 

50 

 

19 भैलस राँगा प्रलत गोटा 
गाई गोरु प्रलत गोटा 

500 

500 

 

20 खच्चर (प्रलत गोटा सामान ढुवानी बावर्िक) 100 
 

21 जनावरको हाडखोर प्वाँख छाला नङग्रा लसंङ रौ आदद प्रलत गोटा 500 
 

22 सेतक जचलन लोकल नाम जखरौला प्रलत के. जी. 10 
 

23 कुरीलो प्रलत के. जी. 10 
 

24 गनुामाउरो प्रलत के. जी. 10 
 

25 समायो प्रलत के. जी. 10 
 

26 बनलसनु प्रलत के. जी. 10 
 

27 अलमलो प्रलत के.जज. 10 
 



रुख कटानको कर 

लस. नं. करको प्रकार करको दर रु. कैवफयत 

1 प्रलत रुख ठाडो 200 
 

2 प्रलत रुख तेसो 100 
 

 

अनसूुची (६) 

(दफा ७ संग सम्बजन्धत) 

गाउँपाललकाले लगाउन ेसवारी साधन कर 

 

अनसूुची (७) 

(दफा ८ संग सम्बजन्धत) 

गाउँपाललकाले लगाउन ेववज्ञापन कर 

 

 

अनसूुची (८) 

(दफा ९ संग सम्बजन्धत) 

गाउँपाललकाले लगाउन ेमनोरञ्जन कर 

 

 

 

 

लस. नं. सवारी साधनको प्रकार करको दर रु. कैवफयत 

1 मोटरसाइकल, स्कुटर 500 
 

2 जीप, भ्यान, ट्याक्टर 1,000 
 

3 बस, ट्रक 1,500 
 

लस. नं. ववज्ञापनको प्रकार करको दर रु. कैवफयत 

1 गाडीमा सामान वोकी ववज्ञापनगने (प्रलतपटक) 200 
 

2 स्टल राखी ववज्ञापनगनै  (प्रलतददन) 100 
 

3 कन्सटि  (प्रलतपटक) 200 
 

4 तलुव्यानर राखी ववज्ञापन (प्रलतपटक) 400 
 

5 होलडङ बोडि राजख लबज्ञापन गने 500 
 

6 सञ्चार सम्बजन्धत टावर 6,000 
 

लस. नं. मनोरञ्जनको प्रकार करको दर रु. कैवफयत 

1 लसनेमा घर  500 
 

2 लभलडयो देखाउन े 200 
 

3 गीत संगीत पाठशाला 200 
 

4 जादगुर, शकि श 200 
 



 

अनसूुची (९) 
(दफा १० संग सम्बजन्धत) 

गाउँपाललकाले लगाउन ेबहाल ववटौरी शलु्क 

 

अनसूुची (१०) 
(दफा ११ संग सम्बजन्धत) 

गाउँपाललकाले लगाउन ेपावकि ङ शलु्क 

 

अनसूुची (११) 
(दफा १२ संग सम्बजन्धत) 

गाउँपाललकाले लगाउन ेटे्रवकङ र बन्जी जजम्पङ्ग शलु्क 

 

 

 

 

 

 

 

 

लस. नं. बहाल लबटौरीको प्रकार शलु्कको दर रु. कैवफयत 

1 पदक्क घर बाटोले छोएको (प्रलत कोठा मालसक) 1,000 
 

2 पदक्क घर बाटोले नछोएको (प्रलत कोठा मालसक) 800 
 

3 कच्ची घर  बाटोले छोएको (प्रलत कोठा मालसक) 800 
 

4 कच्ची घर  बाटोले नछोएको (प्रलत कोठा मालसक) 600 
 

5 वटनको छाप्रो मालसक 500 
 

6 बाटोको क्षेत्रमा प्रलत रोपनी (मालसक) 1,500 
 

७ बाटोको के्षत्र बाहेक प्रलत रोपनी (मालसक) 1,000 
 

लस. नं. सवारी साधनको प्रकार पावकि ङ शलु्कको दर रु. कैवफयत 

1 मोटरसाइकल 10 
 

2 कार, जजप 20 
 

3 टेक्टर  30 
 

4 बस, ट्रक 40 
 

लस. नं. टे्रवकङ्ग, बञ्जी जजम्पङ्ग र यािजफ्टङ्ग शलु्कको प्रकार शलु्कको दर रु. कैवफयत 

! टे्रवकङ्ग (आन्तररक पयिटक) 
टे्रवकङ्ग (बाह्य पयिटक) 

100 

1,000 

 

@ बन्जी जजम्पङ्ग (आन्तररक पयिटक) 
बन्जी जजम्पङ्ग (बाह्य पयिटक) 

500 

1,500 

 



अनसूुची (१२) 
(दफा १३ संग सम्बजन्धत) 

गाउँपाललकाले लगाउन ेसेवा शलु्क, लसफाररस, दस्तरु 

लस. नं. वववरण दररेट रु. कैवफयत 

1 घर जग्गा नामसारी लसफाररस 250  

2 मोही लगत किा लसफाररस 200  

3 घर कायम लसफाररस 250  

4 छात्रबजृत्त लसफाररस लनःशलु्क  

5 ववपन्न ववद्याथी छात्र बजृत्त लसफररस लनःशलु्क  

6 अपांग लसफाररस लनःशलु्क  

7 अस्थायी बसोवास लसफाररस 250  

8 स्थायी वसोवास लसफाररस 250  

9 नागररकता लसफाररस 

नागररकता प्रलतललवप लसफाररस 

100 
100 

 

10 अंलगकृत नागररकता लसफाररस 500  

11 आलथिक अवस्था कमजोर  वा ववपन्नता प्रमाजणत लनःशलु्क  

12 आलथिक अवस्था वललयो वा सम्पन्नता  प्रमाजणत 1,000  

13 ववद्यतु जडान लसफाररस 250  

14 धारा जडान लसफाररस  200  

15 जजववत रहेको लसफाररस 200  

16 दवैु नाम गरेको व्यजि एउटै हो भने्न लसफाररस÷ फरक 
जन्मलमलत संशोधन लसफाररस 

200  

17 जग्गा मूल्याङ्कन लसफाररस र प्रमाजणत 1,000  

18 व्यवसाय वन्द लसफाररस 500  

19 व्यवसाय सञ्चालन नभएको लसफाररस 100  

20 व्यापार व्यवसाय नभएको लसफाररस 100  

21 कोट फी लमनाहा लसफाररस लनःशलु्क  

22 नावालक पररचयपत्र लसफाररस 200  

23 चौपाय सम्बन्धी लसफाररस 200  

24 व्यवसाय दताि लसफाररस 300  

25 उद्योग ठाउँसरी लसफाररस 3,000  

26 ववद्यालय ठाउँसरी लसफाररस 1,000  

27 आन्तररक बसाइँसराई लसफाररस 200  

28 व्यजिगत वववरण लसफाररस 200  

29 जग्गा दताि लसफाररस 400  

30 संरक्षक लसफाररस (व्यजिगत) 200  

31 संरक्षक लसफाररस (संस्थागत) 200  



32 नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम लसफाररस लनःशलु्क  

33 जजववत संगको नाताप्रमाजणत 200  

34 मतृक संगको नाता प्रमाजणत 200  

35 कोठा खोल्ने कायि÷ रोहवरमा वस्ने कायि 200  

36 लनशलु्क वा सशलु्क स्वास््य उपचार लसफाररस लनःशलु्क  

37 अन्य कायािलयको मागअनसुार वववरण खलुाइपठाउने कायि लनःशलु्क  

38 संस्था दताि लसफाररस  
समहु दताि लसफाररस 

200 
200 

 

39 घरबाटो प्रमाजणत 400  

40 चार वकल्ला प्रमाजणत 400  

41 जन्म लमलत प्रमाजणत 200  

42 वववाह प्रमाजणत 200  

43 कागज मन्जरुीनामा प्रमाजणत 200  

44 हकवाला वा हकदार प्रमाजणत 200  

45 अवववावहत प्रमाजणत 100  

46 जग्गा रेखाङ्कनको कायि वा सो कायिमा रोहवर 200  

47 जग्गा धनीपूजाि हराएको लसफाररस 200  

48 पूजािमा घर कायम गने लसफाररस 400  

49 अंग्रजेी लसफाररस तथा प्रमाजणत (प्रलत पेज) 200  

50 लमलापत्र कागज ÷उजरुी दताि 200  

51 जन्म दताि (३५ ददन पलछ)/प्रलतललवप 200/500  

52 मतृ्य ुदताि (३५ ददन पलछ)/प्रलतललवप 200/500  

53 वववाह दताि (३५ ददन पलछ)/प्रलतललवप 200/500  

54 वसाई सराई आउन÷ेजाने दताि (३५ ददन पलछ)/प्रलतललवप 200/500  

55 सम्वन्ध ववच्छेद दताि (३५ ददन पलछ)/प्रलतललवप 200/500  

56 पदक्क घरको सजिलमन वापत 200  

57 अन्य सवै प्रयोजनको सजिलमन वापत 200  

58 अचल सम्पजत्त मूल्याकंन 0.1 प्रलतशत  

59 रकम कलम उठाई ददएवापत 0.5 प्रलतशत  

60 आम्दानी लसफाररस वावर्िकआम्दानीको ०.१ 
प्रलतशत  

 

61 नाता प्रमाजणत 100  

62 बहाल करको लेखा जोखा लसफाररस 100  

63 घर पाताल प्रमाजणत 200  

64 वकत्तकाट लसफाररस 100  

65 नामसारी लसफाररस 200  

66 जग्गाको हक सम्बन्धमा लसफाररस 100  



६७ पालन पोर्णको लालग लसफाररस 100  

 

लनजी ववद्यालय लसफाररस 
67 जशश ुकक्षा संचालन दताि 1,000 

 

68 आधारभतू स्तर 1,500 
 

69 माध्यलमक स्तर 2,000 
 

सामदुावयक ववद्यालय लसफाररस 

70 जशश ुकक्षा संचालन दताि 100 
 

71 आधारभतूस्तर 300 
 

72 माध्यलमकस्तर 500 
 

ववद्यालयको ठाउँसारी गने लसफाररस 

73 लनजी 1,000 
 

74 सामदुावयक 500 
 

 

लनजी ववद्यालयको कक्षा ववृि (अपग्रडे) 
75 आधारभतू स्तर 1,500 

 

76 माध्यलमक स्तर 2,000 
 

77 क्याम्पस÷कलेज स्तर 2,500 
 

 

सामदुायीक ववद्यालयको कक्षा ववृि (अपग्रडे) 
78 आधारभतू स्तर 500 

 

79 माध्यलमक स्तर 1,000 
 

80 क्याम्पस÷कलेज स्तर 1,500 
 

 

घर जग्गा मूल्याङकन 

81 १ लाख देजख २० लाख सम्म 2,000 
 

82 थप प्रलत लाख 100 
 

 

नक्सा पास दस्तरु 
83 कच्ची घरको RCC बाहेक एकमषु्ट भकुम्प प्रलतरोध घर एक तले 500  

84 कच्ची घरको RCC बाहेक एक मषु्ट भकुम्प प्रलतरोध घर दइु तले 1,000 
 

85 कच्ची घरको RCC बाहेक एक मषु्ट भकुम्प प्रलतरोध घर तीन तले वा मालथ 1,500 
 

86 RCC को लालग प्रलत तला (भकुम्प प्रलतरोध) 1,000 
 

87 RCC को लालग प्रलत ३ तला भन्दा माथी (भकुम्प प्रलतरोध) 5,000 
 

 

योजना  तथा कायििम  लसफाररस शलु्क 

  लसफाररस शलु्क रु. दताि शलु्क रु. 
88 ५० हजार सम्म  100 100 



89 ५0 हजार देजख ३ लाख सम्म 200 100 

90 ३ लाख देजख ५ लाख सम्म 300 100 

91 ५ लाख देजख १० लाख सम्म 400 100 

92 १0 लाख देजख २० लाख सम्म 500 100 

93 २0 लाख देजख ४० लाख सम्म 600 100 

94 ४0 लाख देजख ५० लाख सम्म 800 100 

95 ५0 लाख देजख ६० लाख सम्म 1,000 100 

 

अनसूुची (१३) 
(दफा १४ संग सम्बजन्धत) 

गाउँपाललकाले लगाउन ेपयिटन शलु्क 

 

 

लस. नं. पयिटकको प्रकार शलु्कको दर रु. कैवफयत 

1 आन्तररक पयिटक बयस्क 100 
 

2 आन्तररक पयिटक लबधालथि÷बालबाललका÷जेष्ठ नागररक÷अपाङ्ग 50 
 

3 बाह्य पयिटक 500 
 


