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सुनिलस्मृनि गाँउपानलकाको अथि सम्बन्धी प्रस्िावलाई कार्ािन्वर्ि गिि बिेको ऐि  

कार्िपानलकाबाट स्वीकृि नमनि २०७८।०३।१० 

 

प्रस्िाविााः सुनिलस्मृनि गाउँपानलकाको आर्थिक वर्ि सम्बन्धी प्रस्िावलाई कार्ािन्वर्ि गििको लानग 

स्थािीर् कर िथा शुल्क संकलि गिे, छुट दििे िथा आर् संकलिको प्रशासनिक व्यवस्था गिि वाञ्छिीर् 

भएकोले  

िेपालको संनवधािको धारा २२८ को उप धारा २ बमोनिम सुनिल स्मृनि गाउँ सभाल े र्ो नवधेर्क 

बिाएको छ । 

१. सनंिप्त िाम र प्रारम्भ: (१) र्स नवधेर्कको िाम “आर्थिक नवधेर्क, २०७८” रहकेो छ । (२) र्ो 

नवधेर्क २०७८  साल श्रावण १ गिे िनेि सुनिल स्मृनि गाउँपानलकाको िेत्रनभत्र लागू हुिेछ । 

२. सम्पनि कर: गाउँपनलका िते्रनभत्र अिुसूनच (१) मा उल्लेि भएको िरमा कार्िपानलकाले िोकेको  

नमनि िनेि लागु हुिे गरी सम्पनि कर/घरिग्गा कर लगाईिे र असूल उपर गररिेछ । 

३. भनूम कर (मालपोि): गाउँपनलका िेत्रनभत्र अिसुूनच (२) बमोनिम भूनमकर (मालपोि) लगाइिे र 

असुल उपर गररिेछ । िफा ३ मा िुिसुकै कुरा लेनिएको भएपनि िफा २ बमोनिमको कर भुक्ताि 

गरेको करिािालाई िफा ३ बमोनिमको कर नििि बाध्र् पाररिे छैि ।  

४. घर बहाल कर: गाउँपनलका िेत्रनभत्र कुिै व्यनक्त वा ससं्थाले भवि, घर, पसल, ग्र्ारेि, गोिाम, 

टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै आंनशक िवरले वहालमा दिएकोमा अिुसूची (३) वमोनिम घर 

िग्गा वहाल कर लगाइिे र असूल गररिेछ । 

५. व्यवसार् कर: गाउँपानलका िेत्रनभत्र व्यापार,व्यवसार् वा सेवामा पँूिीगि लगािी र आर्थिक 

कारोवारका आधारमा अिसुनूच (४) वमोनिम व्यवसार् कर लगाईिे र असुल उपर गररिेछ । 

६. िनिवुटी, कवािी र िीविन्ि ु कर: गाउँपानलका िेत्रनभत्र कुिै व्यनक्त वा संस्थाले उि, िोटो, 

िनिवुटी, विकर, कवािी माल र प्रचनलि काििुले निर्धे गररएको िीविन्ि ुवाहकेका अन्र् मृि वा 

माररएका िीविन्िकुो हाि, नसङ, प्वाँि, छाला िस्िा वस्िुको व्यवसानर्क कारोवार गरेवापि 

अिुसूची (५) वमोनिमको कर लगाईिे र असुल उपर गररिेछ । 

७. सवारी साधि कर: (१) सवारी साधि कर प्रिशे कािुि वमोनिम हुिेछ ।    

(२) उपिफा १ मा िुिसुकै कुरा लेनिएको भएपनि थ्री-नववलर सवारी साधि (नवद्युिीर् शनक्तबाट 

चल्िे बाहकेका टेम्पो¸अटोररक्सा िस्िा) को अिुसूची (६) वमोनिमको कर लगाईिे र असुल उपर  

गररिेछ । 

८. नवज्ञापि कर: गाउँपानलका िेत्रनभत्र अिुसूची (७) वमोनिमको नवज्ञापि कर लगाईि ेर असुल 

उपर  गररिेछ । 

९. मिोरन्िि कर: प्रिशे सरकारले िोकेको िर वमोनिम हुिछे । 

१०. वहाल नवटौरी शलु्क: गाउँपानलका िेत्रनभत्र आफुले निमािण,रेिरेि वा संचालि गरेका अिुसूची (८) 

मा उल्लेि भए अिुसार हाट विार वा पसलमा सोनह अिुसूचीमा भएको व्यस्था अिुसार वहाल 

नवटौरी शुल्क  लगाईिे र असुल उपर गररिेछ । 
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११. पार्कि ङ शुल्क: गाउँपानलका िेत्रनभत्र कुिै सवारी साधिलाई पार्कि ङ सुनवधा उपलव्ध गराए वापि 

अिुसूची (९) वमोनिम पार्कि ङ शुल्क लगाईिे र असुल उपर गररिेछ । 

१२. सवेा शलु्क,िस्िरु: गाउँपानलकाले निमािण, संचालि वा व्यसव्थापि गरेका अिसुूची (१०) मा 

उनल्लनिि स्थािीर् पूवािधार र उपलव्ध गराईएको सेवामा सेवाग्राही वाट सोनह अिुसचूीमा व्यवस्था 

भए अिुसार शुल्क लगाईि ेर असुल उपर गररिेछ । 

१३. पर्िटि शलु्क: गाउँपानलकाले आफ्िो िेत्रनभत्र प्रवेश गिे पर्िटकहरु वाट प्रिशे सरकारले िोकेको 

िररेटमा पर्िटि सेवा शुल्क लगाईिे र असुल उपर गररिे छ । 

१४. िर घटाउि¸बढाउि वा छुट दिि सदकि े: (१) र्स काििुमा िुिसकैु कुरा लेनिएको भएिापनि गाउँ 

कार्िपानलकाले आवश्र्किा अिुसार र्ो ऐि बमोनिम लगाइएका शुल्क र करको िर घटाउि¸बढाउि 

वा त्र्स्िो शुल्क र कर आंनशक वा पूणि रुपमा छुट दिि सके्नछ । त्र्स्िो िर घटाइएको¸बढाइएको वा 

छुट दिइएको सूचिा स्थानिर् रािपत्रमा प्रकाशि गिुिपिेछ।         (२)  उपिफा (१) वमोनिम करको 

िर घटाइएको¸बढाइएको वा कुिै शुल्क र कर आंनशक वा पूणिरुपमा छुट दिइएको नववरण प्रत्र्ेक वर्ि 

गाउँसभामा पेश गिुिपिेछ ।         (३)  उपिफा (१) वमोनिम दिइएको छुट सुनवधाको कसैल े

िरुुपर्ोग गरेमा वा कुिै िास प्रर्ोििको लानग छुट सुनवधामा प्राप्त गरेको मालवस्ि ुअन्र् प्रर्ोििमा 

प्रर्ोग गरेमा त्र्सरी छुट दिइएको शुल्क र कर रकम असूल उपर गरी सो बराबर िररवािा गररिेछ ।  

१५. कर िथा शलु्क सकंलि सम्वन्धी निर्म कार्िनवनध बिाउि ेअनधकार: र्ो ऐिको कार्ािन्वर्ि गििको 

लानग कार्िपानलकाले आवश्र्क पिे निर्म वा कार्िनवधी बिाउि सके्नछ ।  

१६. प्रदकर्ा सरलीकरण वा बाधा अड्काउ फुकुवा गिि सके्न: प्रचनलि कर सम्बन्धी काििु िथा र्स ऐिको 

कार्ािन्वर्िको क्रममा साबििनिक शानन्ि र व्यवस्थामा गम्भीर िलल पुगेको वा सावििनिक 

आवागमिमा अवरोध भएको वा नवपद्को  कारणले उल्लेनिि कािुिले प्रिाि गरेको कुि ै सुनवधा 

उपभोग गिि िपाउि ेअवस्था नसिििा भएमा, कुि ैिरटलिा िनेिएमा वा उल्लेनिि कािुि िथा र्स 

ऐिको कार्ािन्वर्िमा कुिै बाधा अड्काउ पिि गएमा कार्िपानलकाले आवश्र्किा अिसुार अवधी थप 

गिि, प्रदक्रर्ा सरलीकरण गिि वा कार्ािन्वर्िमा िनेिएको बाधा अड्काउ फुकुवा गिि सके्नछ   । 
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अिसुनूच (१) 

आर्थिक नवधरे्क २०७८  सगँ, सम्बनन्धि (२) िफा, 

िपेालको सनंवधािको धारा २२८ को उप धारा २ बमोनिम 

गाउँपानलका िते्रमा लाग्न ेसम्पनि करको िर 

 

नववरण 
सम्पनि 

कर/िर 
कैदफर्ि 

रु १ िनेि ३ लाि सम्म २५ पनिस रुपैर्ा मात्र 

रु ३ लाि १ िनेि ५ लाि सम्म ५० पचास रुपैर्ा मात्र 

रु ५ लाि १ िनेि ७ लाि सम्म ७५ पचहिर रुपैर्ा मात्र 

रु ७ लाि १ िनेि १० लाि सम्म १०० एक सर् रुपैर्ा मात्र 

रु १० लाि १ िनेि १२ लाि सम्म १५० एक सर् पचास रुपैर्ा मात्र 

रु १२ लाि १ िनेि १५ लाि सम्म १७५ एक सर् पचहिर रुपैर्ा मात्र 

रु १५ लाि १ िनेि १७ लाि सम्म २०० िईु सर् रुपैर्ा मात्र 

रु १७ लाि १ िनेि २० लाि सम्म ३०० निि सर् रुपैर्ा मात्र 

रु २० लाि १ िनेि २५ लाि सम्म ४०० चार सर् रुपैर्ा मात्र 

रु २५ लाि १ िनेि ३० लाि सम्म ५०० पाँच सर् रुपैर्ा मात्र 

रु ३० लाि १ िनेि ३५ लाि सम्म ६५० छ सर् पचास रुपैर्ा मात्र 

रु ३५ लाि १ िनेि ४० लाि सम्म ८०० आठ सर् रुपैर्ा मात्र 

रु ४० लाि १ िनेि ४५ लाि सम्म १००० एक हिार रुपैर्ा मात्र 

रु ४५ लाि १ िनेि ५० लाि सम्म १२०० एक हिार िईु सर् रुपैर्ा मात्र 

रु ५० लाि १ िनेि ६० लाि सम्म १५०० एक हिार पाँच सर् रुपैर्ा मात्र 

रु ६० लाि १ िनेि ७० लाि सम्म १८०० एक हिार आठ सर् रुपैर्ा मात्र 

रु ७० लाि १ िनेि ८० लाि सम्म २१०० िइु हिार एक सर् रुपैर्ा मात्र 

रु ८० लाि १ िनेि ९० लाि सम्म २५०० िइु हिार पाँच सर् रुपैर्ा मात्र 

रु ९० लाि १ िनेि १ करोि सम्म ३००० निि हिार रुपैर्ा मात्र 

रु १ करोि १ िनेि १ करोि २० लाि सम्म ५००० पाँच हिार रुपैर्ा मात्र 

रु १ करोि २० लाि १ िनेि १ करोि ६० लाि 

सम्म 

८००० आठ हिार रुपैर्ा मात्र 

रु १ करोि ६० लाि १ िनेि २ करोि सम्म १०००० िस हिार रुपैर्ा मात्र 

रु २ करोि १ िनेि २ करोि २० लाि सम्म १२००० बाह्र हिार रुपैर्ा मात्र 

रु २ करोि २० लाि १ िनेि ३ करोि २० लाि 

सम्म 

१५००० पन्र हिार रुपैर्ा मात्र 

रु ३ करोि २० लाि १ िनेि ४ करोि सम्म २०००० नवस हिार रुपैर्ा मात्र 

रु ४ करोि १ िनेि ५ करोि सम्म २५००० पनिस हिार रुपैर्ा मात्र 

रु ५ करोि १ िनेि मानथ िनि भएमा पनि १ रुपैर्ा प्रनि हिारका िरले एदककृि सम्पनि कर लग्ने 
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अिसुनूच (२) 

आर्थिक नवधरे्क २०७८  िफा, ३ सगँ सम्बनन्धि 

िपेालको सनंवधािको धारा २२८ को उप धारा २ बमोनिम 

मालपोि िथा भनुमकर-घर िग्गा कर 

 

क्र.स ं नववरण इकाई िर रु.मा 

१ गाउँ घरवारी प्रनि रोपिी १० 

२ पािावारी प्रनि रोपिी ६ 

३ िेि प्रनि रोपिी ७ 

४ सुनलचौर बिार िेत्र िग्गा प्रनि वगिनमटर २ 

५ नपच वाटो प्रनि वगिनमटर ० .५० 

६ सहरी िेत्रको घिरेी   ५० 

घर िग्गा कर 

१ पक्की घर प्रनि वगि दफट प्रनि वगि दफट १ 

२ िस्िा⁄ढंुगे छािो प्रनि घर २५ 

३ फुसको छािो प्रनि घर १५ 
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अिसुनूच (३) 

आर्थिक नवधरे्क २०७८  िफा, ४ सगँ सम्बनन्धि 

िपेालको सनंवधािको धारा २२८ को उप धारा २ बमोनिम 

घर बहाल कर िर 

 

गाउँपानलका िेत्र नभत्र रहकेा निनि घरहरु बहालमा लगाएबापि घर बहाल रकमको १० प्रनिशिका िरले 

घर बहाल कर लाग्नेछ । 
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अिसुनूच (४) 

आर्थिक नवधरे्क २०७८  िफा, ५ सगँ सम्बनन्धि 

िपेालको सनंवधािको धारा २२८ को उप धारा २ बमोनिम 

व्यवसार् करका िरहरु 

 

क्र.स ं नववरण िर रु.मा कैदफर्ि 

१ पोल्री फमि, माछापालि, माहुरी, पशुपालि ८००   

२ काठ फर्ििचर, नस्टल फर्ििचर, ग्रील उद्योग, ग्र्ाँस वनलिङ्ग १५००   

३ अगरबनि, मैिबनि, िालमोठ, पुनिर्ाघर ३५०   

४ कल्सल्टेन्सी, व्यवसार्, काििुी सेवा, परामशि सेवा ७५०   

५ पाउरोटी, चाउनमि, आइसदक्रम, िरेी, िािा १०००   

व्यवसार् प्रकार 

१ मदिरा िुद्रा १०००   

२ गरगहिा पसल १२००   

३ हाििवेर्र पसल २०००   

४ इलेनक्रकल िुद्रा ७५०   

५ पेरोलर्म पिाथि २०००   

६ िरकारी पसल २००   

७ गमेन्ट, होिेरी ५००   

८ िामा उद्योग⁄कपास उद्योग ७५०   

९ िुकुरी, वाकस ३५०   

१० कपिा पसल 

 
क वगि कपिा फेन्सी १५००   

 
ि वगि कपिा फेन्सी १०००   

११ मोटर साइकल ममिि ग्र्ारेि ७००   

१२ प्लाइउि, नससा, कापेट, फे्े् रम, पेन्टसि ७००   

१३ िकेोरेट, नस्टल, काठ ८००   

१४ होटेल िथा रेषु्टरेन्ट 

 
क. होटेल लि गेष्ट हाउस १५००   

 
ि. होटेल िथा रेषु्टरेन्ट १०००   

 
ग. सािा होटेल ५००   

 
घ. ग्रानमण िेत्रका होटेल ३००   

१५ नमठाई िथा िास्िा पसल, चाट चटपटे ५००   

१६ छापािािा १०००   
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१७ कलर ल्र्ाव नस्क्रि नप्रन्ट िथा फ्लेक्स नप्रन्ट १०००   

१८ इलेनक्रनसर्ि, फोटोकपी, कुररर्र, फोि फ्र्ाक्स ५००   

१९ छपाई िथा प्रकाशि, प्रसारण गृह १०००   

२० वानणज्र् बैंक ५०००   

२१ नवकास बैंक ४०००   

२२ फाइिान्स, नवनिर् संस्था ३०००   

२३ सहकारी संस्था वचि िथा ऋण १०००   

२४ नवमा कम्पिी ३०००   

२५ मनिरान्सफर ३०००   

२६ निनि अस्पिाल २०००   

२७ िुिा, चप्पल ममिि पसल २००   

 
क. टेलसि पसल चार मन्िा बढी मेशीि ६००   

 
ि. टेलसि पसल चार मन्िा कम मेशीि ३००   

२८ व्युरट पालिर हरे्र करटङ सैलङु ५००   

२९ साइि वोिि पेन्टीङ्ग ५००   

३० फोटो स्टुनिर्ो ८००   

३१ रान्सपोटि ढुवािी सेवा व्यवसार् कर १०००   

३२ चार पङग्रे ग्र्ारेि १०००   

३३ कुटािी नपसानि नमल (नविुली वाट चल्िे) ४००   

३४ नपसानि नमल मात्र १००   

३५ और्धी पसल िुद्रा १०००   

३६ फे्स हाउस (कुिुरा, हासँ आदि िस्िा पंिीिन्र्) ५००   

३७ मासु पसल (राँगा, िसी, बोका, बङगुर लगाएि) १०००   

३८ एग्रोभेट ५००   

३९ भाँिा पसल १०००   

४० मोटर पाटिस नवक्री पसल १०००   

४१ कवािी १०००   

४२ पुस्िक िथा स्टेश्नरी १०००   

४३ चस्मा पसल ५००   

४४ मोबइल पसल ८००   

४५ नगफ्ट िथा फोटो नप्रन्ट पसल ६००   

४६ ग्र्ाँस नसनलन्िर नबक्री १०००   

४७ िरकारी िथा फलफुल पसल ५००   
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४८ सोलार सम्बन्धी पसल ७००   

४९ इनिनिर्ररङ कल्सल्टेन्सी ३०००   

५० कम्प्र्ुटर िथा रट भी पसल १०००   

५१ निलर फमि १२००   

५२ दकरािा साबुि नबस्कुट आदि १२००   

५३ मदिरा पसल ५०००   

५४ सुर्िििन्र् १०००   

५५ चउचाउ १५००   

५६ इलेक्रीकल, इलेक्रीक १०००   

५७ और्धी १०००   

५८ ररचािि कािि ५००   

५९ अन्र् १०००   

६० निनि नवद्यालर् बार्र्िक कर 

 
क. क्र्ाम्पस स्िर ३५००   

 
ि. मा.नव. स्िर २५००   

 
ग. नि.मा.नव. स्िर १५००   

 
ङ. प्रा.नव. स्िर १०००   

६१ दकरािा पसल थोक १५००   

६२ दकरािा पसल िद्रा ८००   

६३ दकरािा पसल ढेब्री ३००   

६४ पुल हाउस ५००   

६५ केवुल िेटवकि  २०००   

६६ िाि ुसकिस अिुमिी १०००   

६७ गानिमा गररिे घुम्िी व्यापार २०००   

६८ नवशेर् परामशि अन्र् व्यवसानर्क सेवा 

 
क. अिुसन्धािकिाि िथा परामशि सेवा ५००   

 

ि. नचदकत्सक, कनवराि, इनन्िनिर्र, लेिापररिक, काििु 

व्यवसार्ी, अिुवाि, पशूनचदकत्सक, नवमा एिेन्ट 
१०००   

६९ निमािण व्यवसार्ी गाउँपानलकामा प्रधाि कार्ािलर् भएको १५००   

७० 
मानथको वर्गिकरणका समावेश िभएको सेवा व्यर्सार् 

कारोवारको स्िर हरेी 

५००-

४००० 
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अिसुनूच (५) 

आर्थिक नवधरे्क २०७८  िफा, ६ सगँ सम्बनन्धि 

िपेालको सनंवधािको धारा २२८ को उप धारा २ बमोनिम 

िनिबुटी, कवािी र िीविन्ि ुकर  

 

क्र.स ं नववरण इकाई 
िर 

रु.मा 

१ उि (प्राकृनिक िथा कृनत्रम) के िी ०.२५ 

२ िोटो प्रनि नलटर १ 

३ काठ गोनलर्ा नचराि क्र्ु दफट १ 

४ िाली सीस, नवर्र वोिल गोटा ०.५ 

५ प्लानष्टक वोिल, भािा कुिा िर्कि ि, चप्पल के िी ०.५ 

६ धािु टुक्रा िथा सामि फलाम के िी ०.५ 

७ मारेको वा माररएका पशूको हाि नसङ िुर छाला के िी ०.५ 

निकासीको लानग 

१ रटमूर के िी ५ 

२ काउलोबोक्रा के िी  १ 

३ िालनचिी बोक्रा के िी  १ 

४ झुल के िी  १ 

५ अल्लो धागो के िी  १ 

६ अन्र् (भाँगा धागो) के िी  १ 

७ काठ (साल, नससौ, िर्र) प्रनि बोट १००० 

८ काठ (सल्लो लगाएि अन्र्) प्रनि बोट ५०० 

िलहि िथा िलेहि 

१ नसमी, बोिी के िी  ०.५ 

२ भटमास के िी   ०.५ 

३ भाँगो के िी   ०.५ 
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अिसुनूच (६) 

आर्थिक नवधरे्क २०७८  िफा, ७ सगँ सम्बनन्धि 

िपेालको सनंवधािको धारा २२८ को उप धारा २ बमोनिम 

सवारी साधि कर 

 

क्र.स ं नववरण िर कैदफर्ि 

१ अटो ररक्सा ििाि िथा सचंालि इिािि िस्िुर १५००   
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अिसुनूच (७) 

आर्थिक नवधरे्क २०७८  िफा, ८ सगँ सम्बनन्धि 

िपेालको सनंवधािको धारा २२८ को उप धारा २ बमोनिम 

नवज्ञापि कर 

 

क्र.स ं नववरण इकाई 
िर 

रु.मा 

१ व्यापाररक नवज्ञापिको नभि ेलेिि वगि दफट ३ 

२ सरकारी सावििनिक स्थल िथा निनि भविमा रनििे होनिङ बोिि वगि दफट ४ 

३ टेनलफोि टावरहरु ५० दफट सम्म वटा ४००० 

४ व्यािर िथा फ्लेक्स नप्रन्ट ५० वगि दफट सम्म व्यापाररक नवज्ञापि दिि १० 

५ स्टेच प्रोग्राम बाट गररिे दिि १५०० 
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अिसुनूच (८) 

आर्थिक नवधरे्क २०७८  िफा, १० सगँ सम्बनन्धि 

िपेालको सनंवधािको धारा २२८ को उप धारा २ बमोनिम 

बहाल नबटौरी कर 

 

क्र.स ं नववरण इकाई 
िर 

रु.मा 

१ वहाल नवटौरी कर 

टहरो छाप्रौ मनसक  ५० 

घुम्िी मानसक  ५० 

ठेला मानसक  ५० 
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अिसुनूच (९) 

आर्थिक नवधरे्क २०७८  िफा, ११ सगँ सम्बनन्धि 

िपेालको सनंवधािको धारा २२८ को उप धारा २ बमोनिम 

पार्कि ङ शलु्क 

 

क्र.स ं सवारी साधि समर् 
िर 

रु.मा 

१ बस, रक, लरी, र हभेी गािी प्रनि घण्टा २० 

२ भािाका कार निप प्रनि घण्टा १५ 

३ नमनि बस, नमनि रक प्रनि घण्टा १५ 

४ अटो ररक्सा प्रनि घण्टा १० 

५ मोटर साइकल, स्कुटर, मोपेि प्रनि घण्टा १० 

६ रर्ाकटर प्रनि घण्टा १५ 
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अिसुनूच (१०) 

आर्थिक नवधरे्क २०७८  िफा, १२ सगँ सम्बनन्धि 

िपेालको सनंवधािको धारा २२८ को उप धारा २ बमोनिम 

सवेा शलु्क िस्िरु 

 

क्र.स ं नसफाररस िस्िरु िर रु.मा कैदफर्ि 

१ 

मठ मनन्िर, पाटी पौवा, द्वन्द्व नपनिि, िवैी प्रकोप पीिीि, असहार् 

नबरामी, अपाङ्गिा र उपभोक्ता सनमनिबाट गररिे सावििनिक 

निमािण सम्बन्धी नसफाररस  

निाःशुल्क   

२ बकसपत्र १०००   

३ शेर्पनछको बकसपत्र ६००   

४ अंशवण्िा प्रनि अंशीर्ार १००   

५ िािा प्रमानणि १५०   

६ चार दकल्ला घर बाटो प्रमानणि नसफाररस 

 
१. पक्की वाटोले छोएको २५०   

 
२. किी वाटोले छोएको १५०   

 
३. सिकले िछोएको १००   

७ िािा प्रमानणि 

 
१. अंग्रेिी भार्ामा ४००   

 
२. िेपाली भार्ामा १५०   

८ घर कार्म 

 
१. पक्की घर ५००   

 
२. किी घर १५०   

९ रकम असुलीको नमलापत्र 

 
१. रकम िुलेकोमा प्रनिशि १.५०%   

 
२. रकम ििुलेकोमा ५००   

१० बसोबस 

 
स्थार्ी बसोबस ५००   

 
अस्थार्ी बसोबस २००   

११  िाम सच्र्ाइ सििनमि मुचुल्का गिुिपिे िाम िन्मस्थाि नमनि ३००   

१२ नमलापत्र िवुैपि बाट ५००   

१३ टेनलफोि नसफररस ३००   

१४ संघ संस्था ििािर िनवकरण नसफररस 

 
१. ििाि नसफाररस १०००   

 
२. िनवकरण नसफाररस ५००   
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१५ रुि कटािको लानग नसफाररस प्रनि बोट  

 
साल, नससौं, िर्र ३००   

 
अन्र् काठ २००   

१६ िागररकिा नसफाररस 

 
आंनगकृि िागररकिा ५००   

 
िागररकिा १००   

१७ छुट िग्गा ििाि नसफाररस प्रनि रोपिी 

 
१. शहरी िेत्र ४००   

 
२. शहर उन्मुि िेत्र ३००   

 
३. ग्रानमण िेत्र १००   

१८ घरको िाला िुलाउिे िस्िरु ३००   

१९ व्यवसार्को लगि कट्टा नसफाररस २००   

२० मोठ शे्रष्िा नसफाररस २००   

२१ उद्योग िामसारीर ठाँउ ४००   

२२ व्यवसार् िामसारी/ठाउँ सारी ४००   

२३ पेन्सि िामसारी नसफाररस 

 
स्विशे ४००   

 
नविशे ८००   

२४ घर िग्गा िामसारी सििनमि समेि 

 
१. शहरी िेत्र ८००   

 
२. शहर उन्मुि िेत्र ५००   

 
३. ग्रानमि िेत्र  ३००   

२५ ठेक्का लाइसेन्सको नसफाररस 

 
१. क श्रेणी २०००   

 
२. ि शे्रणी १५००   

 
३. ग शे्रणी १०००   

 
४. घ शे्रणी ५००   

२६ निनि नवद्यालर् नसफाररस 

 
१. आधारभिु नशिा १०००   

 
२. मा.नव. १५००   

 
३. क्र्ाम्पस स्िर २०००   

२७ सरकारी नवद्यालर् िफि  नसफाररस 

 
१. आधारभिु नशिा ४००   

 
१. मा.नव. ८००   
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३. क्र्ाम्पस स्िर १२००   

२८ नवद्यलर्को किा थप अिुमनि शुल्क 

 
क. सामुिानर्क नवद्यालर् (प्रनि पटक प्रनि किा) 

 
१. प्रा.नव. िह किा थप अिमुनि १०००   

 
२. नि मा नि िह किा थप अिुमनि २०००   

 
३. मा.नव. िह किा थप अिमुनि ३०००   

 
ि. संस्थागि नवद्यालर् (प्रनि पटक प्रनि किा) 

 
१. प्रा.नव. िह किा थप अिमुनि ७०००   

 
२. नि मा नि िह किा थप अिुमनि १५०००   

 
३. मा.नव. िह किा थप अिमुनि २००००   

२९ क. निर्ुनक्त समथिि 

 
१. वाल नशिा  १००   

 
२. प्रा.नव. िह ५००   

 
३. नि.मा.नव. िह १०००   

 
४. मा.नव. िह १५००   

 
ि. सरुवा सहमनि     

 
१. प्रा.नव. िह ५००   

 
२. नि.मा.नव. िह १०००   

 
३. मा.नव. िह १५००   

 
किा ८ को माकि नसटमा िाम¸िन्मनमनि सिाउि     ५०० 

 

३० नवद्युि नसफाररस  

 
१. उद्योग ५००   

 
२. घरार्सी     

 
२.१. पक्की घर ३००   

 
२.२. िस्िा/ढंुगे छािो २००   

 
२.३. फुसको छािो १००   

३१ १. घर/िग्गा/सम्पनि/मुल्र्ाङकि प्रनि हिार ०.२०%   

 
२. घिरेी प्लरटङमा बाटो कार्म २०००   

३२ उद्योग ििाि नसफररस 

 
१. ५ हर्ि पावरसम्म ५००   

 
२. १० हर्ि पावरसम्म ७००   

 
३. १५ हर्ि पावरसम्म १०००   

३३ (क) िेपाली भार्ामा प्रमानणि/ नसफाररस 

 
१. िन्म नमनि प्रमानणि १५०   



 

 

17 
 

 
२. नववानहि अनववानहि प्रमानणि १५०   

 
३. ठेगािा, िाम फरक, चालचलि प्रमानणि १५०   

 
४. िाििानि १५०   

 
५. ििुलेको अन्र् १५०   

 
(ि) अंगे्रिी भार्ामा प्रमानणि/ नसफाररस  

 
१. िन्म नमनि प्रमानणि ५००   

 
२. नववानहि/अनववानहि प्रमानणि १२००   

 
३. ठेगािा, िाम फरक, चालचलि प्रमानणि १२००   

 
४. िाििानि १२००   

 
५. ििुलेको अन्र् १२००   

३४ 
उद्योग/व्यवसार् ििाि नसफाररस सििनमि समेि लगािी ३ लाि सम्म २००, ३ लाि ििेी ५ 

लाि सम्म ५००, ५ लाि ििेी मानथ ८०० 

 
१. पोल्री फमि, िाद्य, िेल, माहुरी, पशुपालि २५०   

 

२. काठ फर्ििचर, स्टील फर्ििचर, ग्रील उद्योग, पाउरोटी, िािा, िरेी, 

वाकस, होनिर्री, गारमेन्ट, िुकुरी, ग्र्ासँ वनल्िङ्ग  
५००   

 
३. अगरनवनि, ममवनि, िालमोठ, पुनिर्ाघर, नसमेन्ट टार्ल, होटल २००   

 

४. कन्सल्टेन्सी/ व्यावसार्/ कािुिी सेवा/ परामशि सेवा र हरे्र 

करटङ्ग ििाि नसफाररस 
१०००   

३५ अनमि उपभोग िस्िुर ५००   

३६ घर िक्सा पास पक्की घरमात्र प्रनि वगि दफट सवै िला िस्िरु 

 
क. विार िेत्रमा     

 
१. फे्म स्रक्चर इटा वा व्लकको गारो भएको...प्रिी वगि दफट ३   

 
२. लोि नवर्ररङ्ग आर नस.नस.छािा भएको...प्रनि वगि दफट २.५   

 
३. लोि नवर्ररङ्ग स्लेट र िस्िाको छािा भएको..प्रनि वगि दफट २   

 
४. उद्योग व्यवसार् िनवकरण िस्िुर ५०   

 
५. किी घर ०.५   

 
ि. शहर उन्मुि िेत्र ग्रानमण िेत्रमा     

 
१. फे्म स्रक्चर इटा वा व्लकको गारो भएको...प्रिी वगि दफट २   

 
२. लोि नवर्ररङ्ग आर नस.नस.छािा भएको...प्रनि वगि दफट १.५   

 
३. लोि नवर्ररङ्ग स्लेट र िस्िाको छािा भएको...भुइ िला १   

 
४. किी घर ०.२५   

३७ 
गा.पा.को अिुमनि नविा घर निमािण गरी िक्सा पास गिि आएमा 

िररवािा प्रनिवगि फुट 
५   

३८ फोहर व्यवस्थापि शुल्क मानसक 
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१. प्रत्र्ेक सटर ७५   

 
२. प्रत्र्ेक कोठा प्रनि पररवार ५०   

 
३. िरकारी फलफुल पसल ७५   

 
४. ढ्याप्ली ३०   

 
५. पक्की मोठर वाटोमा पिे प्रत्र्ेक घर  १००   

 
६. निनि नवद्यालर् २००   

 
७. पुरा घर नलएको होटल िथा लिहरु १५०   

३९ १. व्याक हो लोिर ििाि शुल्क  ३००० वार्र्िक 

 
२. िोिर च्र्ािवाला ििाि शुल्क ५००० वार्र्िक 

 
३. JCB व्याक हो लोिर िर रेट प्रनि घण्टा (इन्धि सनहि) १९५०   

 
४. िोिर बकेटको िर रेट  प्रनि घण्टा ५२००   

 
५. िोिर ब्रेकरको िर रेट प्रनि घण्टा ६४००   

 
६. ररपर भािा प्रनिदिि इन्धि वाहके ७५००   

४० ठेक्का इिाििपत्र िस्िुर ‘घ’ वगि 

 
इिाििपत्र िस्िुर ३००००   

 
इिाििपत्र िामसारी िस्िरु ३००००   

 
इिाििपत्र िनवकरण िस्िुर ३५००   

 
इिाििपत्र थप िनवकरण िस्िुर १००० मानसक 

 
इिाििपत्र प्रनिनलपी िस्िुर १०००   

४१ 
व्यक्तीगि घटिा ििाि ३ व्यनक्तगि घटिा ििा िथा पंनिकरण ऐि 

बमोनिम शुल्क िस्िुर उठाइिे छ । 
  



 

 

 


