
विधेयक संखययाः 

कावासोती नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनेको 
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उदे्दश्य र कयरण 

कावासोती नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न गनथ केही कर, महशिु, 

दस्तरु, शलु्क िगाउन र िगाई राखेको कर शलु्किाई चाि ुराख्न, हरेफेर गनथ तर्ा राजश्व 

प्रशासनिाई र्प व्र्वलस्र्त गनथ आवश्र्क भएकािे र्ो लवधेर्क पेश गनुथपरेको हो ।  

प्रस्ततु लवधरे्कको व्र्वस्र्ािे संलवधान तर्ा काननु बमोलजम नगरपालिकाको अलधकार 

क्षेत्र लभत्रको राजश्व, कर, दस्तरुको दर बढाउन, घटाउन, छुट लदन तर्ा दर लनधाथरण गनुथका 

सारै् समर्ानकुुि पररमाजथन गने व्र्वस्र्ा समेत गदथछ ।  

 

 

द्रस्टव्यः यो विधेयक अर्थ विधेयक हो । 
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कयियसोती नगरपयविकयको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तयिियई कयययथन्ियन गनथ बनेको ऐन 

प्रस्तयिनय : कावासोती नगरपालिकाको आलर्थक वर्थ २०७८/७९ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाई 

कार्ाथन्वर्न गनथको लनलमत्त स्र्ानीर् कर तर्ा शलु्क संकिन गने, छुट लदने तर्ा आर् संकिनको 

प्रशासलनक व्र्वस्र्ा गनथ वाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) 

बमोलजम कावासोती नगर सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

 

१. संविप्त नयम र प्रयरम्भ : 

(१) र्स ऐनको नाम “आलर्थक ऐन, २०७८” रहकेो छ । 

(२) र्ो ऐन २०७८ साि श्रावण १ गते दलेख कावासोती नगरपालिका क्षेत्रमा िाग ूहुनेछ । 

 

२. सम्पवत कर : 

(१) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र स्र्ानीर् सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ को दफा ५५ बमोलजम 

घर र घरिे चचेको जग्गामा अनसुचूी १ बमोलजम सम्पत्ती कर  िगाइने र असिु उपर 

गररने छ । 

स्पष्टीकरण : “घरिे चचेको जग्गा”  भन् नािे घरको जलमन तिािे ओगटेको 

जग्गाको बढीमा दोब्बर क्षेत्रफि बराबरको जग्गा भन् ने बझु्न ुपदथछ ।  

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनको िालग घर र घरिे चचेको जग्गाको मलु्र्ाङ् कन दहेार्को 

आधारमा गररने छ । 

(क) घर र घरजग्गाको आकार, प्रकार, बनावट र उपर्ोगको अवस्र्ा । 

(ख) घर र घरजग्गाको  मलू्र् र घरको ह्रास मलू्र् नगरपालिकािे लनधाथरण गरे 

बमोलजम । 

(ग) घर र घरजग्गाको व्र्ापाररक वा आवासीर् उपर्ोगको अवस्र्ा । 

(३) र्स ऐनमा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन दहेार्को घर र घरजग्गामा सम्पलत्त कर 

िाग्ने  छैन । 
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(क) नेपाि सरकार, प्रदशे सरकार र स्र्ानीर् तहको स्वालमत्वमा रहकेो घर र जग्गा 

। 

(ख) सरकारी अस्पतािको घरजग्गा । 

(ग) सावथजलनक गठुीको स्वालमत्वमा रहकेो घर र घरजग्गा । 

(घ) मनुाफाको उद्दशे्र् नराखी सञ्चािन गररएको सरकारी तर्ा सामदुालर्क 

लशक्षण संस्र्ा, कम्पनी, सलमलत, संघ, संस्र्ा, प्रालधकरण, बोर्थ र सरकारी 

संस्र्ानको घर र घरजग्गा । 

(ङ) धालमथक संस्र्ा (मलन्दर, गमु्बा, चचथ, मलस्जद आलद) को घर र घरजग्गा । 

(च) खानेपानी सङ्किन पोखरी, लवद्यतुगहृ, मसानघाट, कलिस्तान, कवथिा, 

मजार । 

(छ) गैर नाफा मिूक लवमानस्र्ि, बसपाकथ , रंगशािा, उद्यान, पाकथ  जस्ता 

सावथजलनक उपर्ोगका स्र्िहरु । 

(ज) राजदतुावास, बालणज्र् लनर्ोग, कुटनैलतक लनर्ोगका घर र घरजग्गा । 

 

३. मयिपोत तर्य भूवमकर : 

(१) कावासोती नगरपालिका लभत्रका जग्गाहरुमा  मािपोत कार्ाथिर् कावासोतीिे तोके 

बमोलजमको मािपोत िगाइने र असिु उपर गररनेछ । 

(२) तर, दफा २ बमोलजम सम्पलत्त कर िगाइने जग्गामा दोहोरो पने गरी भमूीकर िगाउन 

पाईने छैन । बक्र्ौता करका हकमा जनु जनु आलर्थक बर्थको बक्र्ौता बााँकी हो सो 

बर्थमा मािपोत िाग ुभएको भए सोही बर्थको दरमा मािपोत र एलककृत सम्पलत्त कर 

िाग ुभएको भए सोही बर्थको आलर्थक ऐनमा उल्िेख भए बमोलजम एकीकृत सम्पलत्त 

कर असिु उपर गररने छ । 
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४. घर िहयि कर : नगरपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संस्र्ािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेज, 

गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी परैू वा आंलशक तवरिे वहािमा लदएकोमा बहाि 

रकमको १० प्रलतशत  घर जग्गा वहाि कर िगाइने र असिू गररनेछ । 

५. व्यिसयय कर : 

(१) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूाँजीगत िगानी र आलर्थक 

कारोवारका आधारमा अनसुलुच (२) बमोलजम व्र्वसार् कर िगाइने र असिू उपर 

गररनेछ । 

(२) प्रचलित काननू बमोलजम अन्र् लनकार्मा दताथ भई लवगत बर्थहरुमा सञ्चािनमा 

आएका तर नगरपालिकामा व्र्वसार् दताथ नभएका फमथ/व्र्वसार्हरु चाि ु आ.व. 

को असोज मसान्त लभत्र दताथ हुन आएमा लवगत बर्थहरुमा िाग्ने करमा पचास 

प्रलतशत छुट हुनेछ । तर चाि ुआलर्थक बर्थको कर परैु िाग्नेछ । र्सरी लवगत बर्थको 

कर गणना गदाथ आलर्थक बर्थ २०७३/७४ िाई सरुुवात बर्थको रुपमा गणना गनुथ पनेछ 

। 

(३) नगरपालिकामा दताथ भएका तर नवीकरण नगरेका फमथ/व्र्वसार्हरु चाि ुआ.व. को 

असोज मसान्त लभत्र नवीकरण गरेमा लबिम्व शलु्क को ५० प्रलतशत छुट हुनेछ । 

 

६. जविबुटी, कियिी र जीिजन्तु कर : नगरपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संस्र्ािे ऊन, 

खोटो, जलर्बटुी, वनकस, कवार्ी माि र प्रचलित काननूिे लनर्ेध गररएको जीवजन्त ु

वाहकेका अन्र् मतृ वा माररएका जीवजन्तकुो हार्, लसङ, प्वााँख, छािा जस्ता बस्तकुो 

व्र्वसालर्क कारोवार गरे वापत अनसुलुच (३) बमोलजमको कर िगाइने र असिू उपर 

गररनेछ । 

७. सियरी सयधन कर : नगरपालिका क्षेत्रलभत्र दताथ भएका सवारी साधनमा गण्र्की प्रदशेको 

आलर्थक ऐनमा लनधाथरण गरेमा सोही बमोलजम वा नगरपालिकाको कार्थलवलध अनसुार सवारी 

साधन कर  अनसुलुच (४) बमोलजमको कर िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 
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८. विज्ञयपन कर : 

(१) नगरपालिका के्षत्रलभत्र हनेु लवज्ञापनमा अनसुलुच (५) बमोलजम लवज्ञापन कर िगाइने र 

असिू उपर गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको कर बालर्थक रुपमा लतनुथपने भएमा प्रत्रे्क आलर्थक बर्थ लभत्र   

बझुाइसक्न ु पनेछ र पटके रुपमा लवज्ञापन सामग्री वा स्टि राख् ने भए 

नगरपालिकाबाट पवूथ स्वीकृलत लिई सो स्टि राख् ने अवलधलभत्र कर बझुाउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलजमको अवलधलभत्र कर नबझुाउने करदातािाई सो अवलध नाघेको  

तीन मलहनासम्मका िालग उि कर रकमको दश प्रलतशत र सो अवलध लभत्रपलन कर 

नबझुाएमा कर रकमको पन्र प्रलतशत ब्र्ाज र्प गरी कर असिु गररनेछ । 

 

९. मनोरन्जन कर : 

(१) नगरपालिका के्षत्रलभत्र हुने मनोरन्जन व्र्वसार् सेवामा अनसुलूच (६) बमोलजम 

मनोरन्जन कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ । तर, प्रदशे अर्थ सम्वलन्ध लवधेर्क  

स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्र्ा व्र्वस्र्ा भएको अवस्र्ामा सोलह बमोलजम हनेुछ 

। 

 

१०. बहयि वबटौरी शुल्क : नगरपालिका के्षत्रलभत्र आफुिे लनमाथण, रेखदखे वा संचािन गरेका 

अनसुलुच (७) मा उल्िेख भए अनसुार हाट बजार वा पसिमा सोही अनसुलुचमा भएको 

व्र्वस्र्ा अनसुार बहाि लबटौरी शलु्क िगाइने र असिू उपर गररनेछ । सावथजलनक 

जग्गाको उपभोग गरे बापत तर्ा सावथजलनक जग्गामा घरटहरा लनमाथण गरेवा पत करदातािे 

स्वतस्फूतथ कर लतनथ चाहमेा अनसुचुी (७) मा नै उल्िेख भएअनसुार कर असिु गनथ 

सलकनेछ । नगरपालिकािाई त्र्स्तो कर बझुाएको आधारमा मात्र कुनै करदाताको कुनैपलन 

लकलसमको स्वालमत्व वा हक स्र्ालपत भएको मालनने छैन । 
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११. पयवकथ ङ शुल्क : नगरपालिका के्षत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पालकथ ङ सलुवधा उपिब्ध 

गराए वापत अनसुलुच (८) बमोलजम पालकथ ङ शलु्क िगाइने र असिू उपर गररनेछ । लनजी 

पालकथ ङ व्र्वसार्हरुिे र्स ऐन बमोलजम नगरपालिकाको इजाजत पत्र लिन ुपनेछ ।  

 

१२. टे्रवकङ्ग, कयययवकङ्ग, क्ययनोइङ्ग, बन्जी जवम्पङ्ग, वजपफ्िययर र र् ययफ्टीङ्ग 

शुल्क : नगरपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्र टे्रलकङ्ग, कार्ालकङ्ग, क्र्ानोइङ्ग, बन्जी 

जलम्पङ्ग, लजपफ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग सेवा वा व्र्वसार् संचािन गरे वापत अनसुलुच (९) 

बमोलजमको शलु्क िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 

 

१३. सेिय शुल्क, दस्तुर : नगरपालिकािे लनमाथण, संचािन वा व्र्वस्र्ापन गरेका अनसूलूच 

(१०) मा उलल्िलखत स्र्ानीर् पवूाथधार र उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही 

अनसुलुचमा व्र्वस्र्ा भए अनसुार शलु्क िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 

 

१४. पयथटन शुल्क : नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र लनमाथण गरेका पर्थटकीर् स्र्िहरुमा प्रवेश 

गने पर्थटकहरुवाट अनसुचूी (११) मा उलल्िलखत दरमा पर्थटन शलु्क िगाईने र असिु उपर 

गररनेछ । तर प्रदशे अर्थ सम्वलन्ध लवधेर्क स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्र्ा व्र्वस्र्ा 

भएको अवस्र्ामा सोलह बमोलजम हनेुछ । 

 

 

१५. फोहोरमैिय शुल्क : नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र फोहोर व्र्वस्र्ापन कार्थ सञ्चािन 

गरे/गराए बापत अनसुचुी (१२) मा उलल्िलखत दरमा फोहरमैिा शलु्क िगाउनेछ र असिु 

उपर गनेछ । 
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१६. सयमुदयवयक बन उपभोक्तय समुहको स्िीकृत कययथ योजनय बमोवजम विवि हुने 

शुल्क : सामदुालर्क बन उपभोिा समहुको स्वीकृत कार्थ र्ोजना बमोलजम वन पैदावारको 

लवलि रकमको १०% रकम असिु गररनेछ ।  

 

१७. दहत्तर बहत्तर विवि शुल्क (सयिथजवनक तर्य ऐियनी जग्गय भएको) : सावथजलनक तर्ा 

ऐिानी जग्गा र नगर के्षत्रलभत्रका खोिा लकनाराबाट संकिन भएको दहत्तर बहत्तर उत्खनन, 

संकिन तर्ा लवलिमा प्रदशे काननु बमोलजम कर असिु गररनेछ । प्रदशे काननुमा उल्िेख 

नभएकोमा अनसुलुच १३ बमोलजम शलु्क िगाइनेछ । 

 

१८. कर तर्य शुल्क सकंिन सम्बन्धी कययथविवध : र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्र्ा अनसुार कर 

तर्ा शलु्क संकिन सम्बलन्ध कार्थलवलध नगर कार्थपालिकािे तोके अनसुार हुनेछ । 

 

१९. रयजश् िको दर घटयउन, बढयउन िय छुट वदन सक्ने :  

(१) र्स ऐन वा अन्र् नगरपालिकाको अन्र् प्रचलित काननूमा जनुसकैु कुरा िेलखएको 

भए तापलन नगर कार्थपालिकािे आवश्र्कता अनसुार र्स ऐन र अन्र् काननू 

बमोलजम िगाइने कर, महशिु, शलु्क, दस्तरुको दरहरुमा आंलशक वा पणूथरुपमा छुट 

लदन वा बढाउन सक्नेछ । र्स्तो कर घटाएको वा छुट लदइएको वा बढाएको सचूना 

स्र्ानीर् राजपत्रमा प्रकाशन गनुथ पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको कर छुट वा बढाएको लववरण प्रत्रे्क बर्थ कार्थपालिकािे 

नगर सभामा पेश गनुथ पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोलजम कर छुटको सलुवधाको दरुुपर्ोग गरी कुनै हानी नोक्सानी भएमा 

त्र्सरी छुट लदइएको वा हानी नोक्सानी भएको रकम असिु उपर गरी सोही बराबर 

रकम जररवाना गररनेछ । 
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२०. प्रवियय सहजीकरण  िय अि्कयउ फुकुिय गनथ सक्ने : नगर कार्थपालिकािे आलर्थक 

ऐनिे प्रदान गरेको सलुवधा उपर्ोग गनथ जलटिता दलेखएमा आवश्र्कता अनसुार अवलध र्प 

गनथ, प्रलिर्ा सरिीकरण गनथ वा कार्ाथन्वर्नमा दलेखएको बाधा अर््काउ फुकुवा गनथ सक्नेछ 

। उल्िेलखत बाधा अर््काउ फुकुवा गरेको सचूना स्र्ानीर् राजपत्रमा प्रकाशन गनुथपनेछ । 

 

२१. जररियनय : 

(१) नगरपालिकालभत्र कुनै पलन व्र्लििे नगरपालिकाको काननू उल्िङ् घन गरेको 

पाईएमा काननू बमोलजम जररवाना तोलकएकोमा सोही बमोलजम र काननूमा जररवाना 

नतोलकएको हकमा नगर कार्थपालिकािे जररवाना तोकी असिु उपर गनथ सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम नगर कार्थपालिकािे जररवाना तोलकएको कुरा स्र्ानीर् 

राजपत्रमा प्रकाशन गनुथ पनेछ र त्र्सरी सङ् किन भएको करको लववरण 

कार्थपालिकािे हरेक बर्थ नगर सभामा पेश गनुथ पनेछ। 

 

२२. अन्य रयजश्व : 

(१) नगरपालिका वा नगरपालिकाका मातहतका लवलभन् न लनकार्हरुको कामको प्रकृलत 

अनसुार फरक लकलसमको सेवा तर्ा वस्तमुा शलु्क तर्ा दस्तरु िगाउाँदा 

नगरपालिकाको काननू बमोलजम िगाइनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको राजश् वको दर प्रचलित काननूमा समेत उल्िेख नभएको            

अवस्र्ामा नगर कार्थपालिकाबाट त्र्स्तो शलु्क तर्ा दस्तरु लनधाथरण गरी िाग ु            

गररनेछ । र्सरी लनधाथरण भएको राजश् वको दर स्र्ानीर् राजपत्रमा प्रकाशन गररनेछ । 
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अनुसूची - १ 

सम्पवत करको दर 

सम्पवतको मुल्ययङ्कन (रु.) 
करको दर 

देवि सम्म 

१ १० िाख एकमषु्ठ रु.१०० 

१० िाख १ २० िाख ०.०१०% 

२० िाख १ ५० िाख ०.०१५% 

५० िाख १ १ करोर् ०.०२०% 

१ करोर् १ २ करोर् ०.०२५% 

२ करोर् १ ५ करोर् ०.०३०% 

५ करोर् १ १० करोर् ०.०३५% 

१० करोर् १ २० करोर् ०.०४०% 

२० करोर् १ ४० करोर् ०.०४५% 

४० करोर् १ १ अरब भन्दा मालर् ०.०५०% 

 आ.व. ०७८/०७९ को पौर् मसान्त लभत्र कर बझुाउने करदातािाई िाग्ने करमा ५ % छुट लदने । 

 

सम्पवत्त कर प्रयोजनको ियवग भौवतक संरचनयको मूल्ययङ् कन दररेट : 

ि.स. संरचनयको प्रकयर प्रवत िगथ वफट रु.मय 

१ आर.लस.लस. फे्रम स्ट्रक्चर/लपिरमा ढिान १,५००।०० 

२ 
लसमेन्ट/माटोको जोर्ाईमा ईटा/ब्िक वा ढुङ् गाको गारो सलहत ढिान 

भएको घर 
१,२००।०० 

३ 
लसमेन्टको/माटोको जोर्ाईमा लपिर सलहत ईटा/ब्िक वा ढुङ् गाको गारो  

जस्ता/टार्ि/स्िेट छाना भएको पक् की घर 
३००।०० 

४ 
माटोको जोर्ाईमा लपिर बाहके ईटा वा ढुङ् गाको गारो जस्ता/टार्ि छाना 

भएको घर 
२००।०० 

५ पक् की खोर तर्ा गोठ ७००।०० 

६ फिामबाट बनेको खोर तर्ा गोठ ७००।०० 

७ कच्ची खोर तर्ा गोठ २००।०० 

८ 
काठ/बााँसबाट बनेको जस्ता/खर को छाना भएको फुस्को घरको एकमषु् ट 
रकम 

५०,०००।०० 
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सरंचनयको मूल्ययङ्कन, आय ुर ह्रयसकट्टी दराः  

भौवतक सरंचनयको िवगथकरण/आयु 

व्ययपयररक 

िेत्र प्रवत 

ि.वफ.रु. 

आियसी

य िेत्र 

प्रवत 

ि.वफ.रु. 

कृवि िेत्र 

प्रवत 

ि.वफ.रु. 

भौवतक सरंचनयको आयु र ह्रयसकट्टी दर प्रवतशतमय 

०
-५

 

५
-१

०
 

१
०

-१
५

 

१
५

-२
०

 

२
०

-२
५

 

२
५

-३
०

 

३
०

-३
५

 

३
५

-४
०

 

४
०

-४
५

 

४
५

-५
०

 

५
०

-५
५

 

५
५

-६
०

 

६
०

-६
५

 

६
५

-७
०

 

७
०

-७
५

 

७
५

-८
०

 

८
०

-८
५

 

८
५

-९
०

 

९
०

-९
५

 

९
५

-१
०

०
 

पक् की RCC फे्रम स्ट्रक्चर/७५ 
१५०० १५०० १५०० १० १९ २७ ३४ ४१ ४७ ५२ ५७ ६१ ६५ ६९ ७२ ७५ ७७ 

      

लसमेन्ट/माटोको जोर्ाइमा ईटा/ब्िक वा 

ढुङ् गाको गारो सलहत ढिान/५० 
१२०० १२०० १२०० ११ २१ ३० ३७ ४४ ५० ५६ ६१ ६५ ६९ ७२ ७५ ७८ ८० 

      

लपिर सलहत जस्ता/टार्ि/स्िेट को 

छानो/५० 
१००० १००० १००० १२ २३ ३२ ४० ४७ ५४ ५९ ६४ ६८ ७२ ७५ ७८ ८१ ८३ 

      

लपिर बाहके जस्ता/टार्ि/स्िेटको छानो/ 

४० 
७०० ७०० ७०० १३ २४ ३४ ४३ ५० ५७ ६२ ६७ ७१ ७५ ७८ ८१ ८४ ८६ 

      

लपिर नभएको  जस्ताको छानो/४० 
७०० ७०० ७०० १४ २६ ३६ ४५ ५३ ६० ६५ ७० ७४ ७८ ८१ ८४ ८६ ८८ 

      

ढुङ् गा माटो जस्ता स्िेट/३० 
७०० ७०० ७०० १५ २८ ३९ ४८ ५६ ६२ ६८ ७३ ७७ ८० ८३ ८६ ८८ ९० 

      

कच्ची खरको छानो/२० 
५०० ५०० ५०० १९ ३४ ४७ ५७ ६५ ७२ ७७ ८१ ८५ ८८ ९० ९२ ९४ ९५ 
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अनुसुवच – २ 

व्यिसयय कर 

वस.नं. वििरण 
आ.ि. ०७८/०७९ को 

प्रस्तयविक कर रकम 

१ व्ययपयरीक बस्तू 
 

१.१.१ मलदरा उद्योग 
१५००००.०० 

१.१.१.१ 
मलदरा लर्िर / लवतरक (एक भन्दा वढी व्रान्र्का लर्िर 

भएमा र्प प्रलत व्रान्र् २,५००) 

३००००.०० 

१.१.१.२ मलदरा र्ोक पसि 
१००००.०० 

१.१.१.३ मलदरा खदू्रा लबिी पसि 
५०००.०० 

१.१.२ सूती जन्य (धु्रम्रपयन) पसि 
 

१.१.२.१ चरूोट, लवर्ी, सतुीजन्र् पदार्थको लर्िर पसि 
५५००.०० 

१.१.२.२ चरूोट, लवर्ी, सतुीजन्र् पदार्थको र्ोक पसि 
३५००.०० 

१.१.२.३ चरूोट, लवर्ी, सतुीजन्र् पदार्थको खदु्रा पसि 
२०००.०० 

१.१.३ हल्कय पेय पदयर्थ पसि 
 

१.१.३.१ हल्का पेर् पदार्थको लर्िर 
१५०००.०० 

१.१.३.२ हल्का पेर् पदार्थको खदू्रा पसि 
३०००.०० 

१.१.४ सुन चयंदी पसि 
 

१.१.४.१ सनू चांदी पसि शे्रणी क / पजूी १ करोर् भन्दा बढी 
१००००.०० 

१.१.४.२ 
सनू चांदी पसि शे्रणी ख / पजूी ५० िाख देखी बढी १ 

करोर् सम्म 

६५००.०० 

१.१.४.३ 
सनू चांदी पसि शे्रणी ग / पजूी २५ िाखदेलख बढी ५० 

िाख सम्म 

४०००.०० 

१.१.४.४ सनू चांदी पसि शे्रणी घ / पजूी २५ िाख सम्म 
३०००.०० 

१.१.५ औिधी व्यिसयय 
 

१.१.५.१ और्धी सपूर लर्िर 
८०००.०० 
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१.१.५.२ और्धी तर्ा मेलर्कि सामग्री समेत लबिेता 
८०००.०० 

१.१.५.३ और्धी र्ोक लबिेता 
६०००.०० 

१.१.५.४ और्धी खदू्रा पसि (र्ाक्टर भएको) 
३०००.०० 

१.१.५.५ और्धी खदू्रा पसि (र्ाक्टर नभएको) 
२५००.०० 

१.१.५.५ आयूिेवदक औिधी पसि 
 

१.१.५.५.१ हवथि उत्पादन तर्ा आर्वेूलदक और्धी र्ोक पसि 
३०००.०० 

१.१.५.५.२ हवथि उत्पादन तर्ा आर्वेूलदक और्धी  खदू्रा 
१५००.०० 

१.१.६ स्टेशनरी तर्य पूस्तक पसि 
 

१.१.६.१ स्टेशनरी तर्ा पसू्तक  लर्लस्ट्रव्र्टुसथ 
७०००.०० 

१.१.६.२ स्टेशनरी तर्ा पसू्तक र्ोक 
५०००.०० 

१.१.६.३ स्टेशनरी तर्ा पसू्तक खदू्रा 
३०००.०० 

१.१.६.४ मदु्रण सामाग्री खररद लबिी तर्ा कापी उद्योग 
८०००.०० 

१.१.७ विपयटथमेन्टि पसि 
 

१.१.७.१ 
लर्पाटथमेन्टि पसिर सलपङ्ग सेन्टर शे्रणी क (५० िाख 

भन्दा बढी) 

१५०००.०० 

१.१.७.२ 
लर्पाटथमेन्टि पसिर सलपङ्ग सेन्टर शे्रणी ख (५० िाख 

भन्दा कम) 

८०००.०० 

१.१.८ कस्मेवटक पसि 
 

१.१.८.१ कस्मेलटक र्ोक पसि 
३५००.०० 

१.१.८.२ कस्मेलटक खदु्रा पसि (व्र्टुीपािथर सलहत) 
२५००.०० 

१.१.८.३ कस्मेलटक खदु्रा पसि 
१०००.०० 

१.१.९ मोटर पयटथ तर्य बोिी विल्िसथ सयमयन वििी 
 

१.१.९.१ मोटर पाटथ सामान लविी शै्रणी क (सोरुम सलहत) 
१२०००.०० 

१.१.९.२ मोटर पाटथ सामान लविी शे्रणी ख 
८०००.०० 
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१.१.९.३ 
बोर्ी लवल्र्सथ सामान लविी शे्रणी क (५० िाख भन्दा 

बढी) 

९०००.०० 

१.१.९.४ 
बोर्ी लवल्र्सथ सामान लविी शे्रणी ख (५० िाख भन्दा 

कम) 

६०००.०० 

१.१.१० िूविकेसन सेक्सन तफथ  
 

१.१.१०.१ िलूिकेसन  लर्लस्टव्र्टुसथ 
३५००.०० 

१.१.१०.१ िलूिकेसन र्ोक पसि 
३०००.०० 

१.१.१०.३ िलूिकेसन खदू्रा पसि 
२५००.०० 

१.१.११ प्ियई तर्य ग्ियस हयउस 
 

१.१.११.१ प्िाई तर्ा ग्िास हाउस र्ोक पसि 
६०००.०० 

१.१.११.२ प्िाई तर्ा ग्िास हाउस  खदु्रा पसि 
३५००.०० 

१.१.१२ कपिय तर्य फेन्सी पसि 
 

१.१.१२.१ कपर्ा,फेन्सी तर्ा व्र्ाग र्ोक पसि 
६०००.०० 

१.१.१२.२ 
कपर्ा,फेन्सी तर्ा व्र्ाग खदू्रा पसि शे्रणी क (पाच िाख 

भन्दा बलढ) 

३५००.०० 

१.१.१२.३ 
कपर्ा,फेन्सी तर्ा व्र्ाग खदू्रा पसि शे्रणी ख (पाच िाख 

भन्दा कम) 

२२००.०० 

१.१.१३ धयगो टयंक फस्नर पसि 
 

१.१.१३.१ धागो, टांक, फस्नर र्ोक पसि 
१५००.०० 

१.१.१३.२ धागो, टांक, फस्नर खदु्रा पसि 
१०००.०० 

१.२.१ इिेक्ट्रोवनक वििी पसि 
 

१.२.१.१ मोवाइि कम्पनी सेल्फ उपशाखा, लर्लस्ट्रव्र्टुसथ 
१००००.०० 

१.२.१.२ इिेक्ट्रोलनक, इिेलक्ट्रकि र्ोक पसि 
७०००.०० 

१.२.१.४ इिेक्ट्रोलनक खदुा पसि 
४०००.०० 

१.२.१.५ रेलर्र्ो,घर्ी,क्र्ाल्कूिेटर मात्र लबिी पसि 
२५००.०० 
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१.२.१.६ अलर्र्ो, लभलर्र्ो क्र्ासेट पसि 
१०००.०० 

१.२.२ विदु्यत सयमयग्री पसि 
 

१.२.२.१ 
लवद्यतु सामाग्री र्ोक पसि (१.२.१.२ संग जोलर्एमा 

मालर्को बराबर) 

७०००.०० 

१.२.२.२ लवद्यतु सामाग्री खदू्रा पसि 
४०००.०० 

१.२.३ हयिथ िेयर/मेवशनरी/पेन्ट/सेनेटरी तर्य मयबथि पसि 
 

१.२.३.१ र्ोक पसि 
२००००.०० 

१.२.३.२ 
खदू्रा पसि शे्रणी क (छर्, लसमेन्ट सलहत) (२० िाखभन्दा 

बलढ िगानी) 

१००००.०० 

१.२.३.३ खदू्रा पसि शे्रणी ख अन्र् (२० िाख भन्दा कम िगानी) 
६०००.०० 

१.२.४ पेट्रोवियम पदयर्थ 
 

१.२.४.१ पेट्रोलिर्म पदार्थ ३ पम्प वा सो भन्दा मालर् 
२००००.०० 

१.२.४.२ पेट्रोलिर्म पदार्थ २ वटा पम्प भएको 
१५०००.०० 

१.२.४.३ पेट्रोलिर्म पदार्थ १ मात्र पम्प भएको 
१००००.०० 

१.२.४.४ पेट्रोलिर्म पदार्थ पम्प नभएको लर्िर 
५०००.०० 

१.२.४.५ ग्र्ांस लसलिण्र्र लबतरक 
३५००.०० 

१.२.५ 
स्टीि, आल्मूवनयमको पसि (झ्ययि ढोकय, रेविङ 

समेत)  

१.२.५.१ स्टीि, आल्मलूनर्मको र्ोक पसि 
६०००.०० 

१.२.५.२ स्टीि, आल्मलूनर्मको खदु्रा पसि 
४०००.०० 

१.२.६ फवनथशसथ पसि 
 

१.२.६.१ फ्िोररङ तर्ा फलनथशसथ र्ोक पसि 
६०००.०० 

१.२.६.२ फ्िोररङ तर्ा फलनथशसथ खदु्रा पसि 
४०००.०० 

१.२.७ सियरी सयधन एजेन्सी तर्य र्ोक वििी पसि 
 

१.२.७.१ बस, ट्रक, ट्रर्ाक्टर लजप, कारको लर्िर 
२००००.०० 
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१.२.७.२ मोटरसाइकि लर्िर 
१२५००.०० 

१.२.७.३ 
मोटरसाइकि अन्र् सवारी साधनको लर्िर (स्वदशेी 

उत्पादन) 

५०००.०० 

१.२.७.४ इिेलक्ट्रक साइकि लर्िर 
२२००.०० 

१.२.७.५ रर कलन्र्सन हाउस 
४०००.०० 

१.२.७.६ इिेलक्ट्रक अटो रेक्सा लविेता 
४०००.०० 

१.२.७.७ पेट्रोि अटो रेक्सा लविेता 
४५००.०० 

१.२.७.८ इिेलक्ट्रक मोटर साईकि लविेता 
३०००.०० 

१.२.७.९ साईकि लबिी तर्ा ममथत 
३०००.०० 

१.२.७.१० मोटरसाईकि ममथत 
३०००.०० 

१.२.८ र्ोक तर्य एजेन्सी 
 

१.२.८.१ टार्र लर्िर 
६०००.०० 

१.२.८.२ पलम्पङ्गसेट, जेनेरेटर लर्िर 
५५००.०० 

१.२.८.३ लवलवध लवर्र्का सामान सप्िार्सथ तर्ा एजेन्सीहरु 
४०००.०० 

१.३ दैवनक उपभोगकय बस्तू 
 

१.३.१ ियद्ययन्न तर्य वकरयनय पसि 
 

१.३.१.१ खाद्यान लर्िर / गोदाम 
५५००.०० 

१.३.१.२ गल्िा र्ोक पसि 
४०००.०० 

१.३.१.३ खाद्यान,लकराना र्ोक पसि 
३५००.०० 

१.३.१.४ खाद्यान,लकराना खदू्रा पसि 
२५००.०० 

१.३.१.५ लभत्री सर्कमा रहकेा साना लकराना पसि 
१०००.०० 

१.३.१.६ आि,ू प्र्ाज, िसनू, अदवुा र्ोक पसि 
२२००.०० 

१.३.२ फिफूि पसि 
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१.३.२.१ फिफूि र्ोक पसि 
३०००.०० 

१.३.२.२ फिफूि खदु्रा पसि सटर 
११००.०० 

१.३.२.३ फिफूि खदु्रा पसि ठेिा 
६००.०० 

१.३.३ सयगसब्जी पसि 
 

१.३.३.१ सागसब्जी र्ोक पसि 
२२००.०० 

१.३.३.२ सागसब्जी खदु्रा पसि 
११००.०० 

१.३.४ सूतीमयत्रको कपिय पसि 
 

१.३.४.१ सतूी कपर्ा र्ोक पसि 
२२००.०० 

१.३.४.२ सतूी कपर्ा खदू्रा पसि 
११००.०० 

२ वबशेिज्ञ परयमशथ तर्य अन्य ब्यिसयवयक सेिय 
 

२.१ वचवकत्सक 
 

२.१.१ लनजी सेवा संचािन गने कन्सल्टेण्ट र्ाक्टर 
१३०००.०० 

२.१.२ लनजी सेवा संचािन गने मेलर्कि अलफसर 
६५००.०० 

२.१.३ कलबराज 
१७००.०० 

२.२ संर्यगत पेन्टर (प्िवम्बङ, िययररङ, पेवन्टङ) ३५००.०० 

२.३ कन्सल्ट्ययन्ट सेिय 
 

२.३.१ इलन्जलनर्ररङ परामशथ सेवा फमथ 
२५०००.०० 

२.४ कयनून व्यिसययी 
 

२.४.१ ि फमथ तर्ा काननू परामशथ सेवा 
६०००.०० 

२.५ िेिय परीिण व्यिसयय तफथ  
 

२.५.१ िेखा परीक्षण (लस.ए.) 
२००००.०० 

२.५.२ िेखा परीक्षण (आ.िे.प) 
६०००.०० 

२.६ दन्त वचवकत्सय सेिय 
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२.६.१ रे्न्टि होम सेवा 
४०००.०० 

२.६.२ दन्त लचलकत्सा सेवा 
२५००.०० 

२.७ अनूसन्धयनकतयथ तर्य सेिय परयमशथ दयतय 
 

२.७.१ अनसुन्धानकताथ 
४०००.०० 

२.८ कम्प्र्टुर एनालिस्ट तर्ा प्रोग्रामर 
६०००.०० 

२.९ लवमा एजेन्ट (िाईफ/ननिाईफ) 
५०००.०० 

२.१ सभेर्र 
३०००.०० 

२.११ नोटरी पलव्िक अनवूादक 
२५००.०० 

२.१२ पश ुलचलकत्सक 
२५००.०० 

२.१३ शेर्र दिाि 
१५०००.०० 

२.१४ ढुवानी कम्पनी तर्ा ट्रार्न्सपोटथ ब्र्वसार् 
६०००.०० 

३ वनमयथण ब्यिसयय 
 

३.१.१.१ लनमाथण व्र्वसार्ी (क) 
२००००.०० 

३.१.१.२ लनमाथण व्र्वसार्ी (ख) 
१२०००.०० 

३.१.१.३ लनमाथण व्र्वसार्ी (ग) 
७०००.०० 

३.१.१.४ लनमाथण व्र्वसार्ी (घ) वगथ दताथ शलु्क 
३००००.०० 

३.१.१.५ लनमाथण व्र्वसार्ी (घ) व्र्वसार् कर/नवीकरण 
६०००.०० 

३.१.१.६ लवदशेी लनमाथण व्र्वसार्ी एवं परामशथ दाता 
१५००००.०० 

३.१.२ भिन वनमयथण व्यिसयय 
 

३.१.२.१ लमक्चर तर्ा सेलटङ्ग सामान भएकोिाई 
३५०००.०० 

३.१.२.२ सटररङ्ग सामानमात्र भएको 
३०००.०० 

३.१.२.३ रेलर् लमक्चर RMC उद्योग 
२००००.०० 
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३.१.३ सेवटङ्ग ब्यिसयय 
 

३.१.३.१ लमक्चर तर्ा सेलटङ्ग सामान भएको 
३५००.०० 

३.१.३.२ सेलटङ्ग सामानमात्र भएको 
२०००.०० 

३.१.३.३ वाटर लिलिङ्ग 
३३००.०० 

४ उत्पयदन मुिक उद्योग 
 

४.१.१ प्ियवष्टक उद्योग 
 

४.१.१.१ प्िालिक उद्योग शे्रणी क (कच्चा पदार्थ प्रशोधन) 
६०००.०० 

४.१.१.२ प्िालिक उद्योग शे्रणी ख (प्र्ाकेलजङ) 
३५००.०० 

४.१.२ चप्पि उद्योग 
 

४.१.२.१ चप्पि उद्योग शे्रणी क (१० िाख भन्दा बलढ) 
६०००.०० 

४.१.२.२ चप्पि उद्योग शे्रणी ख (१० िाख भन्दा कम) 
३५००.०० 

४.२ ग्रीि उद्योग 
 

४.२.१ स्टीि,आल्मलुनर्म,फिाम, ग्रीि उद्योग 
८५००.०० 

४.३ सयबुन उद्योग 
 

४.३.१ साबनू उद्योग / लर्टजेन्ट उद्योग 
८५००.०० 

४.४ जुत्तय उद्योग 
 

४.४.१ जतू्ता उधोग 
८०००.०० 

४.४.२ जतू्ताको शो रुम तर्ा पसि 
६०००.०० 

४.४.३ जतू्ता ममथत गने 
१०००.०० 

४.५ पशुपयिन तर्य पशु आहयर उद्योग 
 

४.५.१ पशपंूलक्ष आहार उद्योग 
७७००.०० 

४.५.२ पशपंूलक्ष आहार लविी केन्द्र 
५५००.०० 

४.५.३ भेटनरी / एग्रोभेट 
२२००.०० 
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४.५.४ पश ूपंछी पािन उद्योग 
५५००.०० 

४.५.४ कृवि तर्य पशू फमथ 
 

४.५.४.१ ह्याचरी सलहत कूखरूापािन उद्योग 
२२०००.०० 

४.५.४.२ मझौिा कूखरूापािन (५०० भन्दा बढी कूखरूा) 
८०००.०० 

४.५.४.३ साना कूखरूापािन 
२०००.०० 

४.५.४.४ 
व्र्वसालर्क कृलर्,पश,ूमाछा,बंगरू फमथ (पजूी ५० 

िाखभन्दा बढी) 

१६५००.०० 

४.५.४.५ 
व्र्वसालर्क कृलर्,पश,ूमाछा,बंगरू फमथ (पजूी २० दलेख ५० 

िाख भन्दा कम) 

५५००.०० 

४.५.४.६ 
व्र्वसालर्क कृलर्,पश,ूमाछा,बंगरू फमथ (पजूी २०  िाख 

भन्दा कम) 

लन : शलू्क 

४.७ घरेिू कूवटर उद्योग 
 

४.७.१ अगर बत्ती उद्योग 
११००.०० 

४.७.२ मैन बत्ती उद्योग 
११००.०० 

४.७.३ लटकी उद्योग 
५५०.०० 

४.७.४ अचार उद्योग 
५५०.०० 

४.७.५ अन्र् कुलटर उद्योग 
५५०.०० 

४.८ कपिय तर्य गयमेन्ट उद्योग 
 

४.८.१ 
कपर्ा उद्योग / गामेन्ट / ज्र्ाकेट / व्र्ाग उद्योग (पजूी १० 

िाखभन्दा बढी) 

६०००.०० 

४.८.२ गामेन्ट / ज्र्ाकेट / व्र्ाग उद्योग (पजूी १० िाखभन्दा कम) 
२५००.०० 

४.८.३ हातबनेू / घरेि ू/ हस्तकिा 
लन : शलू्क 

४.८.४ होलजर्ारी तर्ा धागो उद्योग 
३३००.०० 

४.८.५ लसरक र्सना उद्योग / पसि(कपास) 
३०००.०० 

४.८.६ ढाका उद्योग 
२२००.०० 
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४.९ छयतय ,सियई उद्योग 
 

४.९.१ सिाई उद्योग 
२२००.०० 

४.९.२ छाता उद्योग 
२०००.०० 

४.१ पेय पदयर्थ उत्पयदन उद्योग, 
 

४.१०.१ लमनरि वाटर उद्योग 
११०००.०० 

४.१०.२ लपउने पानी सप्िार्सथ 
३३००.०० 

४.१०.३ बरफ उद्योग 
२०००.०० 

४.१०.४ आइसिीम उद्योग 
२०००.०० 

४.१०.५ सोर्ा उद्योग 
५००.०० 

४.११ भयंिय उद्योग 
 

४.११.१ 
कांस,तामा,लपत्ति,आल्मलूनर्म,पिास्टीक भार्ा उद्योग (१ 

करोर् भन्दा मालर्) 

३५०००.०० 

  
कांस,तामा,लपत्ति,आल्मलूनर्म,पिास्टीक भार्ा उद्योग (१ 

करोर् भन्दा ति) 

२००००.०० 

४.११.२ लटनको वासक,बाल्टी,स्टोभ 
२५००.०० 

४.१२ कुटानी, पेिानी लमि 
 

४.१२.१ फ्िावर लमि 
६०००.०० 

४.१२.२ सेिर लमि (प्िान्ट सलहत) 
४०००.०० 

४.१२.३ कुटानी, पेिानी लमि (हिर समेत) 
२०००.०० 

४.१२.४ लचउरा लमि/भजुा 
२०००.०० 

४.१२.५ मसिा उद्योग 
१०००.०० 

४.१३ िेरी उद्योग 
 

४.१३.१ रे्री उद्योग तर्ा लवलि पसि लमठाई समेत 
२०००.०० 

४.१३.२ रे्री लवलि पसि 
१०००.०० 



22 
 

४.१४ उपभोग्र् बस्त ूउत्पादन उद्योग 
 

४.१४.१ नरू्ल्स उद्योग (तर्ारी चाउचाउ) 
१२०००.०० 

४.१४.२ चाउलमन उद्योग 
२५००.०० 

४.१४.३ कूलकज/पाउरोटी उद्योग 
२५००.०० 

४.१४.४ कन्फेक्सनरी उद्योग 
३०००.०० 

४.१४.५ दािमोट 
६०००.०० 

४.१५ ररकवडिसन उद्योग 
 

४.१५.१ फिाम कृलर् औजार उद्योग 
२५००.०० 

४.१५.२ कागज, प्िालिक ररकलण्र्सन उद्योग 
२०००.०० 

५ उजयथ मुिक उद्योग 
 

५.१ हाइिो पावर सम्बन्धी पाटथ उत्पादन 
११०००.०० 

५.२ वार्ो ग्र्ास उद्योग 
६०००.०० 

५.३ सौर्थशलि उत्पादन उधोग 
६०००.०० 

५.४ ममथत संमार पाटथ लबिी 
२५००.०० 

६ कृवि तर्य बनजन्य उद्योग 
 

६.१ स लमि / प्िाइउर् उद्योग 
२५०००.०० 

६.२ काठ लविी लर्पो 
१००००.०० 

६.३ काठको फलनथचर उद्योग,शोरुम 
११०००.०० 

६.४ काठको फलनथचर शोरुम, 
५५००.०० 

६.५ बेतबांसको उद्योग / व्र्ाम्बो शोरुम 
२०००.०० 

७ िवनज उद्योग 
 

७.१ कंलिट उद्योग 
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७.१.१ कंलिट व्िक 
८०००.०० 

७.१.२ सेनेटरी उद्योग तर्ा व्र्वसार् 
८०००.०० 

७.१.३ िसर उद्योग दताथ 
३५००००.०० 

  िसर उद्योग व्यिसयय कर 
 

७.१.३.१ १० करोर् भन्दा मालर् 
३५००००.०० 

७.१.३.२ ५-१० करोर् सम्म 
२५००००.०० 

७.१.३.३ ५ करोर् सम्म 
२०००००.०० 

७.१.४ बािवूा प्रसोधन उद्योग दताथ 
२५००००.०० 

७.१.४.१ बािवूा प्रसोधन उद्योग व्र्वसार् कर 
६००००.०० 

७.१.५ ह्यमूपाइप, लवद्यतू पोि उद्योग 
२५०००.०० 

८ पयथटन उद्योग 
 

८.१ ररसोटथ, कटेज, होटि, िज एडि रेषू्टरेडट 
 

८.१.१.१ (क) ५१ भन्दा मालर् कोठा 
४००००.०० 

८.१.१.२ (ख) २६ दलेख ५० सम्मको कोठा 
२००००.०० 

८.१.१.३ (ग) १६ दलेख २५ सम्मको कोठा 
१५०००.०० 

८.१.१.४ (घ) ९ दलेख १५ कोठा सम्म 
१००००.०० 

८.१.१.५ (ङ) ८ कोठा भन्दा सम्म 
५०००.०० 

  

मालर् (ग),(घ),(ङ)  वलगथकरणमा पने ररसोटथ तर्ा 

कटेजहरुको बालक बक्र्ौताको हकमा र्लह दररेट अनसूार 

असिू हूनेछ । 
 

८.१.२ पाटी प्र्ािेस 
१५०००.०० 

८.१.३ होटि, रेिूरेण्ट, खाजा घर, भोजनािर् 
५०००.०० 

८.१.४ दोहरी सांझ 
१५०००.०० 
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८.१.५ फास्टफुट तर्ा क्र्ाफे 
२५००.०० 

८.१.६ होमस्टे सामदूालर्क 
२००००.०० 

८.१.७ होमस्टे नीलज 
४०००.०० 

८.२ वमष्ठयन / क्ययटररङ्ग पसि 
 

८.२.१ लमष्ठान पसि शे्रणी क(पाच िाख भन्दा बढी ) 
४५००.०० 

८.२.२ लमष्ठान पसि शे्रणी ख 
२५००.०० 

८.२.३ क्र्ाटररङ्ग 
५०००.०० 

८.२.४ लचर्ा  तर्ा कलफ पसि 
१०००.०० 

८.३ टेडट हयउस 
 

८.३.१ लवजिूी रे्कोरेशन / बैण्र् बाजा सलहतको टेण्ट हाउस 
१२०००.०० 

८.३.२ लवजिूी रे्कोरेशन सलहतको टेण्ट हाउस 
७५००.०० 

८.३.३ टेण्ट हाउस 
२५००.०० 

८.३.४ साउण्र् लसस्टम व्र्वसार् 
९०००.०० 

९ सेिय उद्योग 
 

९.१ छयपयियनय 
 

९.१.१ अफसेट प्रेस 
४०००.०० 

९.१.२ लस्िन लप्रन्ट प्रेश 
१०००.०० 

९.१.३ फ्िेक्स लप्रन्ट प्रेश 
३५००.०० 

९.२ वसनेमय हि 
 

९.२.१ लसनेमा हि 
१२०००.०० 

९.२.२ लफल्म लर्लस्ट्रव्र्टुसथ 
८५००.०० 

९.३ किरल्ययि सेिय 
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९.३.१ किरल्र्ाव सेवा 
२५००.०० 

९.३.२ लभलर्र्ो लमलक्सङ तर्ा फोटो स्टुलर्र्ो 
२०००.०० 

९.३.३ फोटो स्टूलर्र्ो सेवा 
१०००.०० 

१० 
वफट्नेस सयमयन वििी / सेिय (वजम हि, एरोविक्स 

सेन्टर)  

१०.१ लफट्नेस सामान लविी तर्ा सेवा 
६०००.०० 

१०.२ लफट्नेस सामान लविी 
३५००.०० 

१०.३ लफट्नेस सेवा 
३५००.०० 

११ संचयर सेिय 
 

११.१.१ टेलिफोन ,मोवाईि सेवा प्रदार्क कम्पनी िाई 
६०००.०० 

११.१.२ लट.लभ. च्र्ानि प्रशारण सेवा 
३०००.०० 

११.१.३ केबिू च्र्ानि प्रशारण सेवा 
१५०००.०० 

११.१.४ एफ.एम.प्रशारण सेवा 
२०००.०० 

११.१.५ पत्रपलत्रका प्रकाशन सेवा 
१०००.०० 

११.२ कम्युवनकेशन सेिय 
 

११.२.१ टूर एन्र् टाभल्स  सेवा 
३५००.०० 

११.२.२ फोटोकपी / पी.सी.ओ.साइवर क्र्ाफे सेवा 
१०००.०० 

११.२.३ कुररर्र सेवाको मखु्र् कार्ाथिर् 
३५००.०० 

११.२.४ कुररर्र सेवाको शाखा कार्ाथिर् 
२५००.०० 

१२ वबत्तीय सेिय 
 

१२.१ बालणज्र् बैंक मखु्र् कार्ाथिर् 
४००००.०० 

१२.२ वालणज्र् वैंक प्रलत शाखा कार्ाथिर् 
३००००.०० 
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१२.३ लबकास बैंक मखु्र् कार्ाथिर् 
३००००.०० 

१२.४ लवकास वैंक प्रलत शाखा कार्ाथिर् 
२००००.०० 

१२.५ फाइनान्स कम्पनी मखु्र् कार्ाथिर् 
१७०००.०० 

१२.६ फाइनान्स कम्पनी प्रलत शाखा कार्ाथिर् 
१४०००.०० 

१२.७ िघलुवत्त कम्पनीहरु 
६०००.०० 

१२.८ लवमा कम्पनीहरु 
६०००.०० 

१२.९ रेलमटान्स तर्ा मनी एक्सचेन्जर 
३५००.०० 

१२.१ लवत्तीर् सहकारी संस्र्ा 
२०००.०० 

१२.११ लवर्र्गत सहकारी 
१५००.०० 

१३.१ स्ियस््य सेिय व्यिसयय 
 

१३.१.१ गैह्र सरकयरी अस्पतयि वनवज 
 

१३.१.१.१ अस्पताि लनलज १०० वेर् भन्दा मालर् 
३५००००.०० 

१३.१.१.२ अस्पताि लनलज ५० भन्दा मालर् १०० वेर्सम्म 
१६००००.०० 

१३.१.१.३ अस्पताि लनलज २५ दलेख ५० वेर्सम्म 
८००००.०० 

१३.१.१.३ २५ वेर्भन्दा ति 
२५०००.०० 

१३.१.१.३ अस्पताि लनलज 
 

१३.१.२ गैर सरकारी अस्पताि सामुदालर्क 
५५००.०० 

१३.१.३ नलसथङ्गहोम 
१५०००.०० 

१३.१.४ एम.आर.आइ., लस.लट.स्क्र्ान, अल्ट्रा साउण्र् लक्िलनक 
७५००.०० 

१३.१.५ पोिी लक्िलनक 
५५००.०० 

१३.१.६ प्र्ार्ोिोजी (लदशा,लपसाव,रगत,जांच) लक्िलनक 
३०००.०० 

१३.१.७ अक्र्पुन्चर, लफलजर्ोरे्रापी, स्वास्र् लक्िलनक 
३०००.०० 
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१३.१.८ एक्सरे लक्िलनक 
२५००.०० 

१३.१.९ चश्मा पसि 
३०००.०० 

१४ वशिय सेिय 
 

१४.१ वनजी वशियिय 
 

१४.१.१ क्र्ाम्पस 
१००००.०० 

१४.१.२ माध्र्लमक लवद्यािर् 
६०००.०० 

१४.१.३ आधारभतु लवद्यािर् 
३५००.०० 

१४.१.४ छात्र / छात्रावास 
२५००.०० 

१४.१.५ मन्टेश्वरी तर्ा लशश ूस्र्ाहर केन्द्र 
३०००.०० 

१४.१.६ समता 
 

१४.२ इवन्स्टच्यूट,तयविम तर्य अनूसन्धयन केन्र 
 

१४.२.१ पोिी टेलक्नकि इलन्स्टच्र्टु, प्रलशक्षण समेत 
१००००.०० 

१४.२.२ नलसथङ्ग, लस.एम.ए. र एच.ए. प्रलशक्षण समेत 
१००००.०० 

१४.२.३ एजकेुशनि कन्सल्टेन्सी सेवा 
६०००.०० 

१४.२.४ कम्प्र्टूर/ईिेक्ट्रो.तालिम केन्द्र 
३०००.०० 

१४.२.५ 
सवारी चािक तािीम केन्द्र (िाइलभङ्ग सेन्टर/ Pretest 

Center) 

६०००.०० 

१४.२.६ भार्ा लशक्षा इलन्स्टच्र्टु,कोलचङ्ग सेन्टर 
३०००.०० 

१४.३ अन्तरालष्ट्रर् गैर सरकारी संस्र्ाहरु 
 

१४.३.१ अन्तरालष्ट्रर् संस्र्ा (ब्र्वसालर्क कारोबार गने) 
६०००.०० 

१४.३.२ रालष्ट्रर् संस्र्ा 
४०००.०० 

१५ ममथत तर्य संभयर सेिय 
 

१५.१ बोिी विल्िसथ सेक्सन तफथ  
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१५.१.२ नर्ां बोर्ी बनाउने 
१२०००.०० 

१५.१.३ बोर्ी ममथत गने 
६०००.०० 

१५.२ िेर् सेक्सन तफथ  
 

१५.२.२ िेर् सेक्सन 
६०००.०० 

१५.३ टययर सेक्सन तफथ  
 

१५.३.१ टार्र लर्िर शोरुम 
६०००.०० 

१५.३.२ टार्र ररसोलिङ्ग 
४५००.०० 

१५.३.४ टार्र पन्चर ममथत 
१५००.०० 

१५.४ ईवन्जन ममथत सेक्सन  तफथ  
 

१५.४.१ ईलन्जन ममथत हभेी समेत 
३०००.०० 

१५.४.२ ईलन्जन ममथत 
२५००.०० 

१५.५ पेवन्टङ्ग/िेवन्टङ्ग/िेवल्िङ्ग सेक्सन तफथ  
 

१५.५.१ रे्लन्टङ्ग/पेलन्टङ्ग/वेलल्र्ङ्ग सेवा 
१७००.०० 

१५.५.२ रे्लन्टङ्ग पेलन्टङ्ग सेवा 
२०००.०० 

१५.६ पम्प सेक्सन ममथत तफथ  
 

१५.६.१ पम्प सेक्सन ममथत शे्रणी क (१० िाखभन्दा बढी) 
२५००.०० 

१५.६.२ पम्प सेक्सन ममथत शे्रणी ख 
१७००.०० 

१५.७ व्ययट्री/इिेवक्ट्रक सेक्सन तफथ  
 

१५.७.१ व्र्ाट्री/इिेलक्ट्रक सेक्सन शे्रणी क (१० िाखभन्दा बढी) 
२०००.०० 

१५.७.२ व्र्ाट्री/इिेलक्ट्रक सेक्सन शे्रणी ख 
११००.०० 

१५.८ ियवसङ्ग सेक्सन तफथ  
 

१५.८.१ वालसङ्ग सेक्सन 
१५००.०० 

१५.९ ररक्सय, सयइकि 
 



29 
 

१५.९.१ ररक्सा साइकि लविी पसि 
२५००.०० 

१५.९.२ ररक्सा, साइकि ममथत तर्ा पाटथस लबिी पसि 
११००.०० 

१५.९.३ ई-ररक्सय (३ पयंगे्र) 
 

१५.९.३.१ दताथ शलू्क कार्थलवलध बमोलजम 

 १५.९.३.२ वालर्थक नवीकरण 

१५.१ अटो सम्बन्धी अन्य सेिय 
 

१५.१०.१ मोटर साइकि ममथत 
३५००.०० 

१५.१०.२ कमानी पट्टा ममथत 
११००.०० 

१५.१०.३ रेलर्र्टर ममथत 
११००.०० 

१५.१०.४ लसट मेलकंग तर्ा लग्रलसंग सेवा 
११००.०० 

१५.१०.५ हरे् ममथत सेक्सन 
११००.०० 

१५.११ अन्य ममथत सेिय 
 

१५.११.१ लट.भी.,रे्क,लफ्रज,कम्प्र्टुर, ममथत पसि 
२५००.०० 

१५.११.२ मोवाथइि ममथत पसि (लवलि पसि भएमा सोही अनसूार) 
२५००.०० 

१५.११.३ रेलर्र्ो, घर्ी ममथत पसि 
१०००.०० 

१५.११.४ अन्र् ममथत पसि 
१०००.०० 

१५.१२ हेवभइक्युिमेन्ट तर्य कियिथ पसि 
 

१५.१२.१ हलेभ इक्र्वुमेन्ट कवार् खरीद/लविी 
८५०००.०० 

१६ ड्रयइवक्िवनक,सैिुन तर्य ब्युटीपयिथर 
 

१६.१.१ ब्र्टुी पािथर सेवा ब्र्लुटलशर्न तालिम सलहतको 
२५००.०० 

१६.१.२ ब्र्टुी पािथर सेवा 
१५००.०० 

१६.१.३ कालिगढ सलहतको सैिनू सेवा 
१५००.०० 
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१६.१.४ सैिनू ४ सीट भन्दा बढी अन्र् सलूबधा समेतको सैिनू सेवा 
३५००.०० 

१६.२ िाइलक्िलनक सेवा 
१५००.०० 

१७ सयईन िोिथ आटथ व्यिसयय 
 

१७.१ लर्लजटि आटथ ब्र्वसार् / आटथ ब्र्वसार् 
३०००.०० 

१८ पशूबधशिय 
 

१८.१ पशबूधशिा रागा वंगरु (लनजी) 
६०००.०० 

१८.२ पशबूधशिा खसी कुखरुा (लनजी) 
४०००.०० 

१८.३ पशकूो छािा संकिन तर्ा लवलि केन्द्र 
२५००.०० 

१९ मयछय, मयसु वििी पसि 
 

१९.१ प्र्ालकङ माछा,मास ूसप्िार्सथ 
२५००.०० 

१९.२ माछा,मास ूमध्रे् कलम्तमा ३ वटा सेवा एकै ठाउंमा भएको 
२५००.०० 

१९.३ माछा,मास ूमध्रे् कलम्तमा २ वटा सेवा एकै ठाउंमा भएको 
२५००.०० 

१९.४ कूनै एक प्रकारको मास ूलबिी पसि 
१५००.०० 

१९.५ ताजा माछा, लसद्रा लविी पसि 
१५००.०० 

१९.६ अण्र्ा लविी पसि 
१५००.०० 

२० फूि वबरुिय वििी पसि 
 

२०.१ नसथरी 
१५००.०० 

२०.२ फूि लविी पसि 
१०००.०० 

२१ स्नुकर / पुि हयउस 
 

२१.१ स्नकूर तर्ा पिू दवैू भएको 
६०००.०० 

२१.२ स्नकूर 
४०००.०० 

२१.३ पिू हाउस 
३५००.०० 
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२२ भयंिय पसि, वकचन सयमयग्री 
 

२२.१ भांर्ा तर्ा लकचन सामाग्री र्ोक पसि 
६०००.०० 

२२.२ भांर्ा तर्ा लकचन सामाग्री खदू्रा पसि (क) ग्र्ास सलहतको 
३५००.०० 

२२.३ भांर्ा खदू्रा पसि (ख) 
२५००.०० 

२३ िेिौनय ,वगफ्ट तर्य फोटो पे्रम पसि 
 

२३.१ खेिौना तर्ा लगफ्रट पसि 
२५००.०० 

२३.२ खेिौना पसि 
२०००.०० 

२३.३ फोटो फे्रम पसि 
१०००.०० 

२४ वसियई मेवसन ममथत तर्य वसियई पसि 
 

२४.१ लसिाई पसि ५ भन्दा बढी मेलशन 
२५००.०० 

२४.२ लसिाई पसि ३ दलेख ५ सम्म मेलशन 
२०००.०० 

२४.३ लसिाई मेलसन ममथत पसि र ३ वटा मेलशन सम्म 
१०००.०० 

२४.४ बलुटक ल्र्ािटोरी 
१०००.०० 

२५ संलगत तर्ा किा केन्द्र सेवा 
२०००.०० 

२६ घुवम्त हयटबजयर व्यिसयय गने व्यिसयवयको हकमय 
 

२६.१ फेन्सी तर्ा कपर्ा पसि 
२०००.०० 

२६.२ लकराना लबसाता एवं भार्ा पसि 
१२००.०० 

२६.३ अन्र् प्रकृतीका 
१२००.०० 

२७ मयर्ी उल्िेि नभएकय उद्योगहरुको हकमय 
 

२७.१ ठुिा उद्योग 
६००००.०० 

२७.२ मझौिा उद्योग 
३५०००.०० 

२७.३ साना उद्योग 
२२०००.०० 
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२७.४ ईट्टय उद्योग 
 

२७.४.१ छ करोर् भन्दा बलढ पुाँजी भएको 
३३००००.०० 

२७.४.२ छ करोर् भन्दा कम पुाँजी भएको 
१६५०००.०० 

२७.५ भेिी उद्योग 
२७५००.०० 

२८ मयर्ी उल्िेि नभएकय अन्य पेशय ब्यिसयय 
 

२८.१ लर्स्ट्रीबर्टूसथ/र्ोक पसि 
११०००.०० 

२८.१.१ खदू्रा पसि शे्रणी क (पजूी २० िाखभन्दा मालर्) 
६०००.०० 

२८.१.२ खदू्रा पसि शे्रणी ख  (पजूी २० िाख सम्म) 
३५००.०० 

२८.२ सेवा प्रदार्क अन्र् ब्र्वसार् 
३०००.०० 

२८.३ ररर्ि स्टेट, घरजग्गा कारोबार 
१५०००.०० 

२८.४ फूटसि 
५०००.०० 

२८.५ ढुङ्गा,लगट्टी,बािवुा सप्िार्सथ 
२२०००.०० 

२८.६ करदाता परामशथ सेवा 
३०००.०० 

२८.७ स्पा 
३०००.०० 

२८.८ मेनपावर कम्पनी 
१००००.०० 

२८.९ शैलक्षक परामशथ 
५०००.०० 

२९ पजुा सामाग्री पसि 
२०००.०० 

२९.१ जतु्ता चप्पि खदु्रा पसि 
२०००.०० 

२९.२ म्र्लूजक स्टुलर्र्ो 
५०००.०० 

२९.३ व्र्लिगत पालकथ ङ् 
६०००.०० 

२९.४ िाइ लमट उद्योग 
५०००.०० 
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२९.५ 
कार वास 

५०००.०० 

२९.६ 
अटो ररक्सा लबलि केन्द्र 

८०००.०० 

२९.७ 
लसकमी सलहत लचरानी मेलसन सेवा 

३५००.०० 

 लनजी संस्र्ा माफथ त गैर नाफामिूक ढङ्गबाट सञ्चालित लवद्यािर्िाई व्र्वसार् कर िगाइने 

छैन । र्सका िालग सम्बलन्धत शैलक्षक साँस्र्ािे गैर नाफामिूक ढगंबाट सञ्चािन भएको र 

लवद्यार्ीबाट कुनै शलु्क नउठाइएको व्र्होरा प्रमालणत गनुथपनेछ । 

 शीर्थक नं. १२ अन्तगथत रहकेो लबलत्तर् सेवा सम्वलन्ध व्र्वसार्मा प्रत्र्ेक बर्थका िालग मालर् 

उल्िेलखत भए बमोलजम नै व्र्वसार् कर िाग्नेछ । 

 

अनुसुवच - ३ 

कियिी वनकयसी 

ि.स. लववरण कर रकम 

१ ठुिा गार्ी लनकाशी रु.१५००।- 

२ मझौिा गार्ी लनकाशी रु.१०००।- 

३ साना गार्ी लनकाशी रु.५००।- 

 

जविबुवट र जीिजन्तु कर 

ि.स. लववरण कर रकम 

१ जलर्बटुी कर खररद रकमको २ प्रलतशत 

२ जीवजन्त ुकर खररद रकमको २ प्रलतशत 
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अनुसुवच - ४ 

सियरी सयधन कर 

ि.स. सवारीको लववरण कर रकम कैलफर्त 

१ ट्रक, िरी तर्ा अन्र् हभेी गार्ीमा  ३००० 

प्रदशे सरकारिे 

संकिन गने 

२ बस, लमनीबस, लमनीट्रक र ट्रर्ाक्टर १५०० 

३ 
१५ लसट भन्दा कम भार्ाका जीप, 

कार, भ्र्ान, मेटार्ोर, टेम्पो 
१००० 

४ 
लजप, कार, लमलनबस (रातो नम्बर 

प्िेट) 
५०० 

५ मोटरसयइकि, स्कूटर   

  १२५ लस.लस. सम्म १०० 

  १२५ दलेख २५० लस.लस. सम्म १५० 

  २५० लस.लस भन्दा मालर् २०० 

६ ररक्सा / ठेिा गार्ा - 

७ अन्र् सवारी साधनहरु - 

८ अटो ररक्सा / ३ पांग्रे कार्थलवलध अनसुार 
नगरपालिकािे 

संकिन गने 

 

अनुसुवच - ५ 

विज्ञयपन कर 

ि.सं. लववरण 
कर रकम 

पटके रु. प्रलत बगथ लफट बालर्थक रु. प्रलत बगथ लफट 

१ 
होलर्र््र् बोर्थ, ग्िो साइन बोर्थ,तर्ा 

अन्र्  लवद्यतूीर् बोर्थहरु 
- १००।- 

२ र्ी.पी.एस.बोर्थ आलद - ७५।- 

३ लभत्ते िेखन (एक मलहना सम्म) १०।- ३५।- 

४ तिु, व्र्ानर(एक मलहना सम्म) १०।- - 
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अनुसुवच - ६ 

मनोरञ्जन कर 

ि.स. लववरण कर रकम 

१ लफल्म हि प्रलत व्र्लि रु.२।- 

२ मेिा ,पवथ कुि उठेको रकमको २ प्रलतशत 

३ पाकथ  प्रवेश - पोखरी ताि रु.२५।-  लवद्यार्ी रु.१५।- 

४ लपकलनक स्पोटथ रु ५००।- 

५ रु्गां सवारी प्रलत रु्गां वालर्थक रु. २०००।- 

६ हालत्त सवारी प्रलत हात्ती वालर्थक रु ५०००।- 

७ जंगि सफारी प्रलत जीप वालर्थक रु ७५००।- 

 

 

 

अनुसुवच - ७ 

बहयि विटौरी कर 

ि.स. लववरण कर रकम 

१ फिफुि चोक कृलर् उपज र्ोक बजार ३,५०,०००।- 

२ र्ण्र्ा चोक / गैर्ा चोक हाटबजार ५,००,०००।- 

३ लवष्णनुगर प्रलतभा हाटबजार ३०,०००।- 

४ वर्ा नं.१५ हाटबजार ५०,०००।- 

५ एकादशी मेिा न्र्नूतम मलु्र् 

३५,०००।-  ५.१ गदु्राई    १५,०००।- 

 ५.२ लपठौिी   २०,०००।- 

६ सावथजलनक जग्गामा बनाएको घर टहरा  

६.१ ढिान पलक्क घर वालर्थक रु. १०००।- 

६.२ कलच्च घर वालर्थक रु. ३००।- 

७ 
सावथजलनक जग्गा (ऐिानी, ८ नम्बरी) 

उपभोग गरेबापत 
प्रलतकठ्ठा रु. ४०।- 
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अनुसुवच - ८ 

पयवकथ ङ् शुल्क 

लस.नं. सवारीको लववरण शलु्क (प्रलत लदन रु.) 

१ ट्रक, िरी तर्ा अन्र् हभेी गार्ीमा २५ 

२ बस, लमनीबस, लमनीट्रक र ट्रर्ाक्टर २५ 

३ 
१५ लसट भन्दा कम क्षमताका जीप, कार, भ्र्ान, 

मेटार्ोर, टेम्पो 
१५ 

४ लजप, कार, लमलनबस (रातो नम्बर प्िेट) १५ 

५ मोटरसाइकि, स्कूटर १० 

६ अटो ररक्सा/ठेिा गार्ा १० 

 

अनुसुवच - ९ 

टे्रवकङ्ग, कयययवकङ्ग, क्ययनोइङ्ग, बन्जी जवम्पङ्ग, वजपफ्िययर र र् ययफ्टीङ्ग शुल्क 

ि.स. लववरण रकम 

१ टे्रवकङ्ग, कयययवकङ्ग, क्ययनोइङ्ग, बन्जी जवम्पङ्ग, 

वजपफ्िययर र र् ययफ्टीङ्ग शुल्क 

प्रलतपटक रु. १००।- 

 

अनुसुवच – १० 

सेिय शुल्क, दस्तुर 

वस.नं. वििरण 
आ.ि. ०७८/०७९ को 

प्रस्तयविक कर रकम 

१ लनबेदन दस्तरु - 

२ वसफयररस दस्तुर   

२.१ नागररकता लसफाररस र प्रलतलिलप १५०।- 

२.२ बैवालहक सम्बन्धबाट अंलगकृत नगररकता लसफाररस ५००।- 

२.३ नाता प्रामालणत ५००।- 

२.४ नाता प्रामालणत अंग्रेजीमा (बैदलेशक प्रर्ोजनको िालग) १०००।- 

२.५ पररवाररक पेन्सन ५००।- 
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२.६ नाबािक लसफाररस १५०।- 

२.७ लववालहत, अलववालहत वसोवास, जन्म, मतृ्र् ुप्रमलणत २००।- 

२.८ 
लववालहत, अलववालहत, वसोवास, जन्म, मतृ्र् ुप्रमलणत 

अंग्रेजीमा (बैदलेशक प्रर्ोजनको िालग ) 
५००।- 

२.९ चाररलत्रक प्रमालणत ५००।- 

२.१ एउटै व्र्लि प्रमालणत १५०।- 

२.११ जन्मलमलत, नामर्र संसोधन लसफाररस २००।- 

२.१२ 
दलैवक प्रकोप, अपाङ्ग पररचर् पत्र असहार्, छात्रवलृत्त 

लसफाररस 
लनशलु्क 

२.१३ लबद्यतु जर्ान नामसारी,ठााँउसारी (घरर्ासी ) २५०।- 

२.१४ बक्सौनी/लमिापत्र दस्तरु (दबैु पक्ष साँग अिग अिग १०००।- 

२.१५ राहदानी लसफाररस ( भारतको िालग ) ५००।- 

२.१६ मदु्दा दताथ दस्तरु ( लफराद प्रलत उत्तर ) लसफाररस ५००।- 

२.१७ न्र्ालर्क सलमलतमा उजरुी दताथ लनर्मन दस्तरु १००।- 

२.१८ लबलवध लसफाररस दस्तुर ५००।- 

२.१९ लबदशेमा खाता खोल्ने लसफाररस ५०००।- 

२.२ जग्गाको लकत्ता एलककरण लसफाररस दस्तुर ५००।- 

२.२१ आलदवासी, जनजालत, दलित प्रमालणत दस्तरु २००।- 

२.२२ कर चिुा लसफाररस (अंग्रेजी) ५००।- 

२.२३ बाटो प्रमालणत (बैलकङ्ग प्रर्ोजन) ५००।- 

२.२४ पेशा प्रमालणत (अंग्रेजी) ५००।- 

२.२५ खानेपानी धारा जर्ान लसफाररस २५०।- 

२.२६ घरार्सी कारोवारको रोहवर शलु्क २००।- 

२.२७ कागजात नक्कि प्रलत पाना कार्ाथिर्िे २०।- 

२.२९ अन्र् लसफाररस २००।- 

३     

३.१ १० १५००।- 

३.२ १० थ्री फेस िाईन २५००।- 
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३.३ लबद्यतु जर्ान नामसारी,ठााँउसारी (कृलर् प्रर्ोजन) २५०।- 

४     

४.१ आर.लस.लस. फे्रम स्टक्चर भवन २०००।- 

४.२ ईटा,ढुङ्गाको गारोमा लसमेन्ट जर्ान भएको घर १५००।- 

४.३ ईटा,ढुङ्गाको गारोमा माटो जर्ान भएको घर १०००।- 

५ लजल्िा आपलुतथ घर लनमाथणको िालग काठको लसफाररस १०००।- 

६     

  क) उद्योग दताथ ठााँउसारी नामसारी लसफाररस १०००।- 

  ख) बेच लबखन ५०००।- 

  ग) १० हर्थपावर क्षमताको लसफाररस दस्तरु १०००।- 

  घ) १० दलेख २० हर्थपावर सम्म क्षमताको लसफाररस दस्तरु १५००।- 

  ङ) २० दलेख ५० हर्थपावर सम्म क्षमताको लसफाररस दस्तरु २०००।- 

  च) ५० हर्थपावर क्षमता भन्दा मालर्को  लसफाररस दस्तरु ३०००।- 

७ व्र्वसार् दताथ संचािन लसफाररस दस्तुर ५००।- 

८ 
न.पा. मा दताथ भएकाहरुको ब्र्ासार् बन्द तर्ा नाम पररवतथन 

लसफाररस दस्तरु 
५००।- 

९ 
न.पा. मा दताथ नभएकाहरुको व्र्ावसार् बन्द तर्ा नाम 

पररवतथन लसफाररस दस्तरु(िाग्ने कर परैु लिएर) 
१०००।- 

१० ब्र्वसार् भएको, नभएको प्रमालणत १०००।- 

११ व्र्वसार् ठााँउसारी,नामसारी लसफाररस दस्तुर ३००।- 

१२     

१२.१ मािपोत तर्ा भलुमकर   

१२.२ घर कार्म लसफाररस दस्तरु ५००।- 

१२.३ घर तर्ा जग्गा नामसारी (मािपोत) ३००।- 

१२.४ जग्गा धलन दताथ प्रमाण पजुाथमा फोटो टास गने लसफारीस २००।- 

१२.५ जग्गा धलन दताथ प्रमाण पजुाथ प्रलतलिलप लसफारीस ५००।- 

१२.६ 

घर तर्ा बाटो भए, नभएको(रालजनामा) पास लसफाररस दस्तरु  

चार लकत्ता भन्दा बढी भएमा प्रलत लकत्तामा र्प रु.१००।- का 

दरिे िाग्ने छ । 

१०००।- 
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१२.७ 
घर तर्ा बाटो भए,नभएको (अंशबण्र्ा र बकस) बकसमा र्ो 

रेट लतन पसु्ते सम्म मात्र हुने छ । 
५००।- 

१२.८ सालबक पजुाथ प्राप्त जग्गाको हकभोग लसफाररस ५००।- 

  लफल्र् बकु कार्म भएको जग्गाको हकभोग लसफाररस २०००।- 

१२.९ 
छुट लकत्ता जग्गा दताथ लसफाररस (मािपोत मलु्र्ाङ्कनबाट हुने 

कुि मलु्र्को १% का दरि े
१०००।-   न्र्नुतम 

१२.१ तोलकएका बाहके जग्गा सम्बन्धी लसफाररस ५००।- 

१२.११ जग्गाको मोही िगत कट्टा लसफाररस दस्तुर २०००।- 

१२.१२ सरजलमन मचुलु्का गनुथ पदाथ दस्तरु १०००।- 

१३ 

लनलज आवादी जग्गाको रुख काट्ने लसफाररस ५ वटा सम्म 

न्र्तूम रु.१०००।-  र ५ वटा मालर् (प्रलत गोटा रु.३००।- र्प 

हुने) 

१०००।- 

१४ 
चारलकल्िा प्रमालणत  दस्तुर (चार लकत्ता भन्दा बढी भएमा 

प्रलत लकत्तामा र्प रु.१००।-  का दरिे िाग्ने छ 
५००।- 

१५ आर् स्रोत प्रमालणत   

१५.१ बलर्थक रु. १० िाख सम्मको लसफाररस गदाथ ५००।- 

१५.१ बलर्थक रु. २० िाख सम्मको लसफाररस गदाथ १०००।- 

१५.१ बलर्थक रु. ३० िाख सम्मको लसफाररस गदाथ १५००।- 

१५.१ बलर्थक रु. ३० िाख भन्दा मालर्को लसफाररस गदाथ २०००।- 

१६.क) 

सम्पलत्त मलु्र्ाङ्कन प्रमालणत (लसफाररस सेवा शलु्क प्रलत 

हजार रु १ का दरिे लिईने छ । तर बैदेलशक अध्र्र्न 

प्रर्ोजनका िालग िाग्ने शलु्कमा २०% प्रलतशत छुट लदइने छ 

। 

  

ख) घर जग्गाको मलु्र्ाकंन प्रचलित काननुबमोलजम गररनेछ ।   

ग) 

भौलतक संरचनाको मलु्र्ाकंन वा भौलतक संरचनाको 

सम्वन्धमा लसफाररसका िालग नक्सापास प्रमाण पत्र वा 

नक्शापास दस्तरु बझुाएको लनस्सा अलनवार्थ पेश गनुथ पनेछ 

त्र्स्तो प्रमाण पेश गनथ नसकेको हकमा मौजदुा भौलतक 

संरचनाको आकार प्रकारका आधारमा िाग्ने नक्शापास 

दस्तरु वरावरको रकम लिई  लसफाररस लदईनेछ 

  

१७ न.पा.को सभाहि भार्ा लददा भार्ा र सरसफाई शलु्क ४०००।- 
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१८ घर गोठसयर तफथ    

१८.१ नगरपालिका लभत्र ५००।- 

१८.२ नगरपालिका बालहर १०००।- 

१८.३ लजल्िा बालहर १५००।- 

१९ ठेक्कय अनुभि वसफयररस   

१९.१ रु. १० िाख सम्मको ठेक्का अनभुव लसफाररस १५००।- 

१९.२ रु. २० िाख सम्मको ठेक्का अनभुव लसफाररस ३०००।- 

१९.३ रु. २० िाख मालर्को ठेक्का अनभुव लसफाररस ०.०५% िे 

१९.४ भिुानी लबवरण प्रमालणत ५००।- 

२० ब्र्लिगत घट्ना दताथ दस्तुर ३५ लदन पलछ ५०।- 

२१ संघ–सस्र्य दतयथ / नवबकरण दस्तुर   

२१.१ संघ–सस्र्ा दताथ लसफाररस दस्तरु ५००।- 

२१.२ संघ–सस्र्ा नलबकरण लसफाररस दस्तुर ३००।- 

२२ वशिण संस्र्यन सयमुदयवयक तफथ    

  क) आधारभतू लब. कक्षा र्प लसफाररस १०००।- 

  ख) मा.लब. कक्षा र्प लसफाररस १५००।- 

  ग) क्र्ाम्पस २५००।- 

२३ वशिण संस्र्य ससं्र्यगत तफथ    

  क) संस्र्ागत आ.लब. कक्षा र्प लसफाररस ७५००।- 

  ख) संस्र्ागत मा.लब. कक्षा र्प लसफाररस १००००।- 

  ग) संस्र्ागत उच्च मा. लब. कक्षा र्प लसफाररस १५०००।- 

  घ) संस्र्ागत क्र्ाम्पस २०,०००।- 

  ङ) संस्र्ागत पवुथ प्रा.लब.अनमुलत लददा (मन्टेस्वरी) ५०००।- 

२४ प्रयविवधक वशिय तफथ    

२४.१ शे्रणी (क) स्नातक तह सरह २०००।- 

२४.२ शे्रणी (ख) प्रमाण पत्र तह सरह १५००।- 

२४.३ शे्रणी (ग) एस.एि.सी. तह सरह १०००।- 

२५ बाटो िगत कट्टा लसफाररस दस्तरु प्रलतकठ्ठा ५०००।- 
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२६ घर बयहयि कर १०% प्रवतशत   

२६.१ फोहरमैिा सेवा शलु्क १००।- 

२८ घर नक्शा सम्बन्धी   

२८.१ नक्शापास दरखास्त फारम दस्तरु रु.५०० ।- 

२८.२ नक्सय पयस दस्तुर   

२८.२.१ 
मखु्र् व्र्ापाररक तर्ा शहरी के्षत्रतफथ  अनसुलूच १  

  
(क) का लकत्ताहरु 

  
क वगथका घरहरु (अनसुलूच १ क मा पररभार्ा गररएको 

बमोलजम) 
रु.३०।-प्रलत वगथलफट 

  ख वगथका आर.लस.लस. छाना र फे्रम स्टकचर भएका घरहरु रु.२०।-प्रलत वगथलफट 

  ग वगथका आर.लस.लस. छाना र फे्रम स्टकचर भएका घरहरु रु.१५।- प्रलत वगथलफट 

  
घ वगथका कच्ची घरहरु (अनसुलूच १ घ मा पररभार्ा गररएको 

बमोलजम) 
रु.१०।-प्रलत वगथलफट 

२८.२.२ 
व्र्ापाररक तर्ा आवासीर् शहरी के्षत्रतफथ  अनसुलूच १ का 

लकत्ताहरु 
  

    क वगथका घरहरु  रु.२०।- प्रलत वगथलफट 

  ख वगथका घरहरु (१००० वगथ लफट भन्दा बढी) रु.१०।- प्रलत वगथलफट 

  ग वगथका घरहरु (१००० वगथ लफट भन्दा ति) रु.५।- प्रलत वगथलफट 

  घ वगथका घरहरु (१००० वगथ लफट भन्दा ति) रु.३।- प्रलत वगथलफट 

२८.२.३ ग्रयवमण तर्य आियवसय िेत्रतफथ कय वकत्तयहरु   

  क वगथका घरहरु रु.२०।- प्रलत वगथलफट 

  ख वगथका घरहरु (१००० वगथ लफट भन्दा बढी) रु.८।- प्रलत वगथलफट 

  ग वगथका घरहरु (१००० वगथ लफट भन्दा ति) रु.५।- प्रलत वगथलफट 

  घ वगथका घरहरु (१००० वगथ लफट भन्दा ति) रु.३।- प्रलत वगथलफट 

२८.२.४ कृवि प्रयोजन तफथ    

  अ) कुखरुा खोर लनमाथण  तफथ    

  क) आर. सी. सी. स्टकचर जलमनतिा १.५०।- 

  ख) आर. सी. सी. स्टकचर प्रर्म तिा र सो भन्दा मालर् २।- 

  ग) िोर्बेररङ्ग जस्ता छाना जलमन तिा १।- 
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  घ) िोर्बेररङ्ग जस्ता छाना प्रर्म तिा र सो भन्दा मालर् १.५०।- 

  ङ) साधारण खरको छाना ०.५०।- 

  
च) कृलर् खेलतको िागत अनमुान तर्ार गररलदएको दस्तरु प्रलत 

लवगाहा 
१५०।- 

२८.२.५ सयिथजवनक संघ संस्र्य तफथ    

  क) सरकारी कार्ाथिर् र सरकारी स्तरका शैलक्षक संस्र्ा   

(ब्र्ापारीक 

प्रर्ोजन 

बाहके ) 

स्वीकृत लिन ुपने   

  ख) सावथजलनक मठमलन्दर, गमु्बा मलस्जद, चचथ पाटी पौवा स्वीकृत लिन ुपने 

  ग) ररसोटथको नक्सा पास प्रलत वगथ लफट २०।- 

२८.२.६ कम्पाउण्र्, वाि तफथ  (रलनङ्ग लफटमा) २।- 

२८.२.७ 

घर जग्गा पास तफथ  सेवा शलु्क प्रलत ब.लफट बजार के्षत्र लपच 

ढि लनमाथण भएको स्र्ानमा मात्र िाग ुगने  र सम्बन्धीत 

कन्स्ल्टेन्ट ईलन्जलनर्र  प्रालवलधकि ेनक्शा पेश गदाथ लकटानी 

गरी पेश गनथ िगाउने र सो रकम लनमाथण सम्पन्न पश्चात न.पा. 

मा नै रहने छ । ) 

०.५०।- 

२८.२.७.१ प्रालवलधक सेवा शलु्क १०००।- 

२८.२.८ नक्शा नक्कि दस्तरु (नक्शा र प्रमाणपत्र समेत) १०००।- 

२८.२.९ नक्शापास प्रमाणपत्र मात्र नक्कि दस्तरु ८००।- 

२८.२.१० 
नक्सा संशोधन दस्तरु(तल्िा र्प्ने, मोहर्ा बदल्ने वा िम्बाई 

चौर्ाई समेत फरक पने भएमा) 
१०००।- 

      

२८.२.११ नक्सय तफथ को घर नक्सय नयमसयरी दस्तुर   

  क) अंशबण्र्ाबाट, पाररवाररक नामसारी ५००।- 

  ख) अन्र् रालजनामाबाट नामसारी १०००।- 

  ग) घर सम्पन्न प्रमाण पत्र १०००।- 

२८.२.१२ नक्सा पास म्र्ाद र्प  
नक्सा पासको िालग 

िाग्ने दस्तरुको ५% 

२९ कन्सिुर प्रमालणकरण ३००।- 
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३० 
सम्झौतय तर्य िेनदेन कयरोबयरको तमसुक िय विित 

दतयथ शुल्क 
  

  क. सम्झौतय/ करयरनयमय/ वमियपत्र/ विित दतयथ  ५००।- 

  ि. िेनदेन विित दतयथ शुल्क    

  रु. ५ िाखसम्मको कारोबारोको लिखत दताथ  ५००।- 

  रु. ५ िाख १ रुपैर्ा दखेी १० िाख सम्मको  १०००।- 

  

रु. १० िाख भन्दा बढीको कारोबारोको एक हजार रुपैर्ा 

न्र्नूतम कार्म गरी दश िाख भन्दा लिखतमा बढी भएको 

रकमको ०.०५ प्रलतशतिे र्प िाग्ने 

  

 

 

 

 

 

अनुसुवच - ११ 

पयथटन शुल्क 

ि. स. वबिरण कर रकम कैलफर्त 

१ आन्तररक पर्थटक प्रलतपटक रु. ५०।-    

२ बाह्य पर्थटक प्रलतपटक रु. १०।- (र्िर)   
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अनुसूची - १२ 

फोहोरमैिय शुल्क 

फोहोरमैिा शलु्क 

ि.स. लववरण मालसक सेवा पालक्षक 

सेवा 

साप्तालहक 

सेवा 

प्रलत दईु 

लदनमा सेवा 

प्रलतलदन 

सेवा 

१ प्रलत चलू्हो ३५ ७० १०५ १४० २१० 

२ 

फोटो स्टुलर्र्ो,वैक तर्ा 

सहकारी िगार्त आलर्थक 

कारोवार गने संस्र्ा 

७० १४० १७५ २४५ ३५० 

३               वकरयनय पसि  

४ होिसेि पसि १०५ १७५ २८० ४२० ५२५ 

५ 

ररटेि, लर्पाटथमेन्टि पसि,  

तरकारी तर्ा फिफुि पसि,  

शैिनु तर्ा व्र्टुी पािथर 

७९ १४० १७५ २४५ ३५० 

६               होटि तर्य ररसोटथ 

६.१ ररसोटथ, होटि ठूिो ३५० ७०० १४०० २१०० ३५०० 

६.२ होटि सानो ४९० ७०० ८४० १४०० २१०० 

६.३ पाटी प्र्ािेस ३५० ७०० १४०० २१०० ३५०० 

६.४ 
रेिुरेन्ट, होटेि एण्र् िज, 

होस्टेि 
४९० ७०० ८४० १४०० २१०० 

७ वेकरी, लचर्ा पसि ७० १४० १७५ २४५ ३५० 

८ लवद्यािर् २१० ३५० ५२५ ७०० १०५० 

९                 िकथ सप 

९.१ भारी सवारी ३५० ७०० १०५० १४०० १७५० 

९.२ हिकुा सवारी २४५ ५२५ ७०० १०५० १४०० 

९.३ 
मोटरसाईकि,साईकि,टार्र 

ररलपर्र 
१७५ ४२० ६३० ८४० १०५० 

९.४ साना तर्ा मझौिा उद्योग ३५० ७०० १०५० १४०० १७५० 

१० ह्याचरी उद्योग ३५० ७०० १४०० २१०० ३५०० 

११                         मयसु पसि 

११.१ मास ुपसि (कुखरुा) १४० २८० ३५० ४२० ४९० 

११.२ 
मास ुपसि (कुखरुा,खसी र 

अन्र्) 
२१० ३५० ४९० ५६० ७०० 
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१२                     दुग्ध र दुग्धजन्य पदयर्थ पसि 

१२.१ दधु रे्री ७० १४० २१० २८० ३५० 

१२.२ लमठाई पसि २१० ३५० ४९० ५६० ७०० 

 

 

अनुसुवच - १६ 

दहत्तर बहत्तर विवि( सयिथजवनक तर्य ऐियनी जग्गय भएको) 
 

 EIA / IEE बमोलजम स्िेट,ढुङ्गा,लगट्टी, बािवुा, माटोजन्र् पदार्थ लवलि मलू्र् : रु. ४ 

(म.ुअ.कर बाहके) / घन लमटर र माटो उत्खनन ्तर्ा लवलिमा रु. २(म.ुअ.कर बाहके) / घन 

लमटर । 

 दहत्तर बहत्तर लवलि( सावथजलनक तर्ा ऐिानी जग्गा भएको) 

ि.स. लववरण 
रकम 

कैलफर्त 
ईकाइ दर 

१ काठजन्र् प्रलत क्र् ूलफट ३००।-  

२ गैर काठजन्र् प्रलत क्र् ूलफट ५०।-  

 


