
लिखु गाउँपालिका यसम, ओखिढुुंगा  

प्रदेश नुं. १ 

 

लिखु गाउँपालिकाद्वारा प्रकालशत  

 

 भाग-१  

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@@ jdf]lhd ul7t ufpF ;efn] wf/f @@^ sf] 

pkwf/f ! / :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ bkmf !)@ pkbkmf # sf] 

clwgdf /lx लिख ु गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७९ lnv' ufpFkflnsfn] 

;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf nflu k|sfzg ul/Psf] 5 .   

आलथिक ऐन, २०७९ 

प्रमालिकरि लमल िः-२०७९/०३/२० 

ऐन नं. - ३० 

प्रस्तावनााःलिख ु गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७९/०८० को अथि सम्बन्धी प्रस् ाविाई 

कार्ािन्वर्न गनिको लनलमत्त स्थानीर् कर  था शलु्क संकिन गनि, छुट लिन र आर् संकिनको 

प्रशासलनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे,  

नेपािको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) िे लिएको अलधकार प्रर्ोग गरी संलवधानको 

धारा २२६ को उपधारा (१) बमोलिम लिख ु गाउँ सभािे अथि  सम्बन्धी प्रस् ाविाई 

कार्ािन्वर्न गनि र्ो ऐन बनाई िाग ुगरेको छ ।  
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१. सुंलिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाम “आलथिक ऐन, २०७९” रहकेो छ । 

(२) र्ो ऐन २०७९ साि श्रावण १ गते आइतबार िलेख लिखु गाउँपालिका क्षेत्रमा 

िाग ूहुनेछ । 

२. पररभाषााः लवर्र् र प्रसङ्गिे अको अथि निागेमा र्स ऐनमा, 

(क) “ऐन” भन्नािे लिख ुगाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७९ सम्झन ुपििछ । 

(ख) “कार्िपालिका” भन्नािे लिख ुगाउँकार्िपालिका सम्झन ुपििछ । 

(ग) “गाउँपालिका” भन्नािे लिख ुगाउँपालिका सम्झन ुपििछ । 

(घ) “फमि” भन्नािे प्रचलि  काननू वमोलिम ि ाि भएका वा नभएका िनुसकैु फमि सम्झन ु

पििछ । 

(ङ) “व्र्लि” भन्नािे र्स ऐन वमोलिम कर ल नुि पने िालर्त्व भएका िनुसकैु व्र्लि 

सम्झन ुपििछ । 

(च) “सभा” भन्नािे  लिख ुगाउँपालिकाको सभा सम्झन ुपििछ । 

(छ) “ संलवधान” भन्नािे नेपािको संलवधान,२०७२ िाई सम्झन ुपििछ । 

३. सम्पलत कराः गाउँपालिकाका के्षत्रलभत्र अनसुलूच (१) बमोलिम घरधरुीकर िगाइने र असिू 

उपर गररनेछ ।  था गा.पा.िे एलककृ  सम्मलत्तकर समे  िाग ुगनि सक्नेछ । 

४. भूलम कर (मािपोत): गाउँपालिका के्षत्रलभत्र अनसुलूच (२) बमोलिम भलूम कर (मािपो ) 

िगाइने र असिू उपर गररनेछ ।  

५. घर वहाि कराः  गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, 

गोिाम, टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोखरी परैू आंलशक  वरिे वहािमा लिएकोमा अनसुलूच (३) 

बमोलिम घर िग्गा वहाि कर िगाइने र असिू गररनेछ ।  

६. बहाि लबटौरी शुल्काः गाउँपालिका के्षत्रलभत्र आफुिे लनमािि, रेखिखे वा संचािन गरेका 

अनसुलूच (४) मा उल्िखे भए अनसुार हाट बिार वा पसिमा सोही अनसुलूचमा भएको 

व्र्वस्था अनसुार बहाि लबटौरी शलु्क िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 
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७. सवारी साधन कराः गाउँपालिका के्षत्रलभत्र ि ाि भएका सवारी साधनमा अनसुलूच (५) 

बमोलिम सवारी साधन कर िगाइने र उि कर सम्बलन्ध  प्रिशेिे असिु गरर अन् र 

सरकारी लवत्त व्र्वस्थापन ऐन,२०७४ बमोलिम स्थानीर्  हको लवभाज्र् कोर् माफि   

गाउँपालिकाको सँलच  कोर्मा बाँडफाड गनुि पनछे । 

८. लवज्ञापन कराः गाउँपालिका के्षत्रलभत्र हुने लवज्ञापनमा अनसुलूच (६) बमोलिम लवज्ञापन कर 

िगाइने र असिू उपर गररनेछ । र्सरी कर संकिन गिाि अन् र सरकारी लवत्त व्र्वस्थापन 

ऐन,२०७४ बमोलिम सम्बलन्ध  प्रिशेिे लनधािरि गरेको कर समे  संकिन गरर प्रिशे 

लवभाज्र् कोर्मा बाँडफाडँ गररनेछ । 

९. मनोरन्जन कराः गाउँपालिका के्षत्रलभत्र हुनेमनोरञ्िन व्र्वसार् सेवामा अनसुलूच (७) 

बमोलिम व्र्वसार् कर िगाइने र असिू उपर गररनेछ । र्सरी कर संकिन गिाि अन् र 

सरकारी लवत्त व्र्वस्थापन ऐन,२०७४ बमोलिम सम्बलन्ध  प्रिशेिे लनधािरि गरेको कर समे  

संकिन गरर प्रिशे लवभाज्र् कोर्मा बाँडफाँड गररनेछ । 

१०. व्यवसाय कराः गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूँिीग  िगानी र 

आलथिक कारोवारका आधारमा अनसुलूच (८) बमोलिम व्र्वसार् कर िगाइने र असिू 

उपर गररनेछ । 

११. रेलियो/एफ.एम.सञ्चािन दस्तुर: गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै पलन रेलडर्ो एफ.एम. 

सञ्चािन गरे बाप  अनसूलूच(९) बमोलिमको कर िगाइनेछ । 

१२. जलिबुटी, कवािी र जीवजन्तु कराः गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संस्थािे ऊन, 

खोटो, िलडबटुी, वनकस, कवाडी माि र प्रचलि  काननूिे लनर्ेध गररएको िीविन्  ु

वाहकेका अन्र् म ृ वा माररएका िीविन् कुो हाड, लसङ, प्वाँख, छािा िस् ा बस् कुो 

व्र्वसालर्क कारोवार गरेवाप  अनसुलूच (१०) बमोलिमको कर िगाइने र असिू उपर 

गररनेछ । 
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१३. सरकारी सम्पलि बहाि: सरकारी सम्पलत्त बहाि भाडा सम्बलन्ध अनसुलूच (११) 

बमोलिमको कर िगाइनेछ । 

१४. पालकि ङ शुल्काः गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पालकि ङ सलुवधा उपिब्ध 

गराए वाप  अनसुलूच (१२) बमोलिम पालकि ङ शलु्क िगाइने र असिू उपर गररनेछ। 

१५. पयिटन प्रवेश शुल्क: गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लभत्र लनमािि गरेका उद्यान, पाकि , 

ऐल हालसक, परुा ालत्वक  था प्राकृल क सम्पिा, संग्रहािर् िस् ा सम्पिा उपर्ोग गरे 

बाप  पर्िटकहरुबाट अनसुचूी (१३) मा उलल्िलख  िरमा पर्िटन प्रवेश शलु्क िगाईने र 

असिू उपर गररनेछ । 

१६. प्रशासलनक सेवा शुल्क, दस्तुराः गाउँपालिकािे लनमािि, संचािन वा व्र्वस्थापन 

गरेका अनसूलूच (१४) मा उलल्िलख  स्थानीर् पवूािधार र उपिब्ध गराइएको सेवामा 

सेवाग्राहीबाट सोही अनसुलूचमा व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क िगाइने र असिू उपर 

गररनेछ । 

१७. दण्ि जररवाना तथा छुट: गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र अनुसलूच (१५) बमोलिमको िण्ड 

िररवाना  था कर छुट हुनेछ । 
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अनुसूलच-१ 

(दफा ३ सुंग सम्बलन्धत) 

घरधुरी कर (राजश्व शीषिक- ११३११) 

सम्पलत्त कर प्रत्रे्क आलथिक वर्ि शरुु भएको प्रथम तै्रमालसक लभत्र िहेार् बमोलिम संकिन गने 

र उल्िलेख  समर्ावलध लभत्र करिा ािे नबझुाएमा अनसुलूच-१५ बमोलिम िररवाना लिने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्र.स. घरधुरी कर दर (रु) 

१ एक  िे कच्ची प्रल  घर २२०.०० 

२ एक  िे पक्की  प्रल  घर ५५०.०० 

३ िईु  िे कच्ची प्रल  घर ३००.०० 

४ िईु  िे पक्की प्रल  घर ११००.०० 

५  ीन  िे भन्िा माथी कच्ची प्रल  घर ३५०.०० 

६  ीन  िे भन्िा माथी पक्की प्रल  घर २५००.०० 
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अनुसूलच-२ 

(दफा ४ सुंग सम्बलन्धत) 

भलमकर/मािपोत(राजश्व शीषिक- ११३१४) 

भलूमकर/मािपो  कर प्रत्रे्क आलथिक वर्ि शरुु भएको प्रथम तै्रमालसक लभत्र िहेार् बमोलिम 

संकिन गने र उल्िेलख  समर्ावलध लभत्र करिा ािे नबझुाएमा अनसुलूच-१५ बमोलिम 

िररवाना लिने । 

 

क्र.सुं. बारी/खेत दर (रु) 

बारी 

१ अब्बि १० रोपनी भन्िा कम ३५.०० 

२ अब्बि १० रोपनी भन्िा बढी प्रलतरोपनी थप ४.०० 

३ िोर्म १० रोपनी भन्िा कम ३०.०० 

४ िोर्म १० रोपनी भन्िा बढी प्रलतरोपनी थप ३.०० 

५ लसम १० रोपनी भन्िा कम २५.०० 

६ लसम १० रोपनी भन्िा बढी प्रलतरोपनी थप २ 

७ चहार १० रोपनी भन्िा कम २०.०० 

८ चहार १० रोपनी भन्िा बढी प्रलतरोपनी थप १.५ 

खेत 

१ अब्बि १० रोपनी भन्िा कम ६०.०० 

२ अब्बि १० रोपनी भन्िा बढी प्रलतरोपनी थप ६.०० 

३ िोर्म १० रोपनी भन्िा कम ५०.०० 

४ िोर्म १० रोपनी भन्िा बढी प्रलतरोपनी थप ५.०० 

५ लसम १० रोपनी भन्िा कम ४०.०० 

६ लसम १० रोपनी भन्िा बढी प्रलतरोपनी थप ४ 

७ चहार १० रोपनी भन्िा कम ३०.०० 

८ चहार १० रोपनी भन्िा बढी प्रलतरोपनी थप ३.०० 



खण्डिः- ५                                संखर्ािः- १                             लमल िः- २०७९/०४ /०१ 

7 
 

अनुसूलच-३ 

(दफा ५ सुंग सम्बलन्धत) 

घर बहाि कर(राजश्व शीषिक- ११३२१) 

गाउँपालिकाको के्षत्र लभत्र रहकेा स्थार्ी संरचनाहरु (घर, गोिाम, कम्पिेक्स आलि) भाडामा 

िगाउँिा प्राप्त आर्मा १०% का िरिे घरबहाि कर िाग्नेछ । 
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अनुसूलच-४ 

(दफा ६ सुंग सम्बलन्धत) 

बहाि लबटौरी शुल्क (राजश्व शीषिक- ११३२२) 

 

गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र िाग्ने िलैनक  था साप्तालहक हाटबिारमा प्रल  लिन िहेार् बमोलिमका 

िरिे कर िाग्नेछिः 

क्र.सुं. लववरण दर (रु) 

माछा मासु लबक्री सम्बन्धी 

१ खसी, बोका काटी लबलि गिाि प्रल  गोटा २०.०० 

२ सुंगरु बुंगरु काटी लबलि गिाि प्रल  गोटा २०.०० 

३ रांगा काटी लबलि गिाि प्रल  गोटा ५०.०० 

४ लिउँिो खसी, बोका, सुंगरु वा रांगा बेच्ने प्रल  गोटा २०.०० 

५ हाँस, परेवा वा कुखरुा वा अन्र् पंक्षी बेच्ने प्रल  गोटा १०.०० 

६ माछा लबिी गन े २०.०० 

कपिा, जुिा तथा अन्य व्यवसाय सम्बन्धी 

७ रेलडमेड सामान  था थान कपडा लबलि गन े १०.०० 

८ श्ृंगार सामग्री लबिी गन े १०.०० 

९ मरुिी, वांसरुी, गिुेिी, थैिी  था कीटनार्क 

और्धी बेच्न े

१०.०० 

१० खेिौना बेच्न े १०.०० 

११ ितु्ता चप्पि लबलि गन े १०.०० 

१२ ितु्ता चप्पि लसिाई गने  ५.०० 

१३ खेि  मासा िखेाउन े १०.०० 

१४ प्रचार प्रसार गरर लबिी गने २०.०० 

१५ बाँस प्रल  ट्रर्ाक्टर ५०.०० 

१६ बाँस प्रल  ट्रक १००.०० 

१७ खलटर्ा वा ठेिामा सामान लबलि गन े १०.०० 
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१८ फिामको औिार  था सामान लबिी गन े १०.०० 

१९ भाँडाकँुडा लबिी गन े २०.०० 

२० फोटो फे्रलमङ्ग गरर लबिी गने १०.०० 

२१ ममि  (कुकर, िाईट, छा ा आलि) गन े १०.०० 

तरकारी तथा फिफूि सम्बन्धी 

२२ फिफुि, साग सब्िी वा नास् ा लबिी गने (ठुिो) १०.०० 

२३ फिफूि, साग सब्िी ल्र्ाई लबिी गने (सानो)  ५.०० 

खाद्यान्न सम्बन्धी 

२४ लकराना सामग्री १०.०० 

२५ मकै पोिी बेच्न े ५.०० 

परम्परागत सीप सगँ सम्बलन्धत 

२६ माटाका भाँडा बेच्ने (ठुिो) १०.०० 

२७ माटाका भाँडा बेच्ने (सानो) ५.०० 

२८ कुची कुलनर्ा नाङ्िो बचे्ने ५.०० 

२९ िलडबटुी लबिी गन े १०.०० 

मालथ उल्िेख नभएको िलैनक  था साप्तालहक हाटबिारमा व्र्वसार् गनेको हकमा गाउँ 

कार्िपालिकाबाट लनििर् गरर रु १० िलेख रु ५०० सम्म  ोक्न सलकने । 
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अनुसूलच-५ 

(दफा ७ सुंग सम्बलन्धत) 

सवारी साधन कर(राजश्व शीषिक- ११४५१) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्र.स. सवारीको प्रकार दर (रु) 

१ बस ट्रक ट््रर्ाक्टर र हभेी गाडी २०००.०० 

२ भाडाका कार लिप १०००.०० 

३ लनिी कार, िीप, मर्रुी ५००.०० 

४ स्कुटर, मोटरसाइकि  था अन्र् सवारी साधनमा २००.०० 

५ ठेिागाडा  था ररक्सामा २००.०० 
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अनुसूलच-६ 

(दफा ८ सुंग सम्बलन्धत) 

लवज्ञापन कर(राजश्व शीषिक- ११४७२) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्र.स. लववरण दर (रु) 

१ 
सावििलनक स्थानमा लवज्ञापन वा साईन बोडि 

राखे बाप  वालर्िक कर 
१५००.०० 
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अनुसूलच-७ 

(दफा ९  सुंग सम्बलन्धत) 

मनोरञ्जन कर (राजश्व शीषिक- ११४७३) 

 

▪ मनोरञ्िन कर ऐल हालसक परुा ालत्वक एवं धालमिकस्थिहरुको व्र्वस्थापन गरी स्थानीर् 
वासीहरुको सहकार्िमा प्रवेश शलु्कको व्र्वस्था गरी पर्िटकहरु वाट प्रवेश शलु्कको ५% 

रकम गाउँपालिकािे मनोरञ्िन कर वाप  लिन सक्नेछ । 

▪ साँस्कृल क प्रिशिन हि,  नाच घर , िोहोरी संगी   था अन्र् मनोरञ्िन सामाग्री 

प्रिशिनीमा प्रवेश शलु्कमा ५% मनोरञ्िन कर िाग्ने छ । 

▪ िाि,ु सकि श, चटक र मिेा आर्ोिना स्थिमा मनोरञ्िन कर वाप  अनमुल का िालग 

गररने लसफाररस िस् रुका अल ररि प्रत्रे्क लिन रु ३००.०० लिईने छ । 
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अनुसूलच-८ 

(दफा १० सुंग सम्बलन्धत) 

व्यवसाय रलजस्रेशन दस्तुर (राजश्व शीषिक- ११६१३) 

 

क्र.स. लववरण दर (रु) 

नयाँ व्यवसाय दताि 

१ १ िाख सम्मको १०००.०० 

२ १ िाख िलेख ३ िाखसम्म ३०००.०० 

३ ३ िाखिलेख ५ िाख सम्म ५०००.०० 

४ ५ िाख िलेख १० िाख सम्म ९०००.०० 

५ १०  िाखिलेख २० िाख सम्म  १४०००.०० 

६ २० भन्िा माथी १ करोड सम्म  २५०००.०० 

७ १ करोड िलेख ५ करोड सम्म  ३७०००.०० 

८ ५ करोड मालथ  ६००००.०० 

व्यवसाय नवीकरण 

९ सबै प्रकारका व्र्वसार् नवीकरि १५०.०० 

वालषिक व्यवसाय कर 

१० १ िाख सम्म ८००.०० 

११ १ िाख िलेख ३ िाखसम्म ११००.०० 

१२ ३ िाखिलेख ५ िाख सम्म १४००.०० 

१३ ५ िाख िलेख १० िाख सम्म २२००.०० 

१४ १० िाखिलेख २० िाख सम्म  २५००.०० 

१५ २० भन्िा माथी १ करोड सम्म  ३५००.०० 

१६ १ करोड िलेख ५ करोड सम्म  ६०००.०० 

१७ ५ करोड मालथ  १००००.०० 
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व्र्वसार् सम्बलन्ध कर प्रत्रे्क आलथिक वर्ि शरुु भएको प्रथम तै्रमालसक लभत्र मालथ उल्िेख भए 

बमोलिम संकिन गने र उल्िलेख  समर्ावलध लभत्र करिा ािे नबझुाएमा अनसुलूच-१५  

बमोलिम िररवाना लिने । 
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अनुसूलच-९ 

(दफा ११ सुंग सम्बलन्धत) 

रेलियो/एफ.एम. सञ्चािन दस्तुर (राजश्व शीषिक- ११६१४) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्र.स. लववरण दर (रु) 

१ रेलडर्ो/एफ.एम. अनमुल  िस् रु १५०००.०० 

२ रेलडर्ो/एफ.एम. नवीकरि िस् रु ५०००.०० 
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अनुसूलच-१० 

(दफा १२ सुंग सम्बलन्धत) 

कृलष तथा पशुजन्य वस्तुको व्यवसालयक कारोबारमा िाग्ने कर (राजश्व शीषिक- 

११६३१) 

 

 

 

 

 

क्र.स. लववरण दर (रु) 

१ खोटो प्रल  के.िी. २% 

२ लटमरु प्रल  के.िी. ५% 

३  ेिपा  प्रल  के.िी. ५% 

४ लचउरी प्रल  के.िी. ५% 

५ कुररिो प्रल  के.िी. ५% 

६ अिचैी (प्रल  के.िी.) ७ % 

७ लचराई ो (प्रल  के.िी.) ७ % 

८ िौठ सल्िो (पा ) प्रल  के.िी. ७ % 

९ पाखान बेि (प्रल  के.िी.) २% 

१० ठूिो ओख ी (प्रल  के.िी.)  २% 

११ पिम चाि (प्रल  के.िी.) २% 

१२ िटामलस (प्रल  के.िी.) २% 

१३ काउिो (प्रल  के.िी.) २% 

१४ िोिा (प्रल  के.िी.) २% 

१५ अल्िो (प्रल  के.िी.) २% 
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अनुसूलच-११ 

(दफा १३ सुंग सम्बलन्धत) 

सरकारी सम्पलि बहाि (राजश्व शीषिक- १४१५१) 

 

सरकारी सम्पलत्त बहाि भाडा सम्बन्धमा िहेार् बमोलिम रहने । 

▪ स्थार्ी प्रकृल का घर संरचना गाउँपालिकाि े लनमािि गरर मालसक रुपमा भाडामा 
िगाउँिा संरचना लनमाििको िाग , व्र्वसार्को प्रकृल , करिा ाको क्षम ा िगर्ा का 

पक्षहरु लवशे्लर्ि गरर गाउँ कार्िपालिकाको लनििर् बमोलिम मालसक भाडा िर  ोक्ने र 

र्सरी भाडा िर  ोक्िा न्र्नू म मालसक रु ५००.०० भन्िा कम हुने छैन । 

▪ हभेी ईक्वीपमेन्ट भाडामा लििंा प्रल  घण्टा वाप को िर कार्िपालिकािे लनधािरि गरे 
बमोलिम लिने। 
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अनुसूची-१२ 

(दफा १४ सगँ सम्बलन्धत) 

पालकि ङ शुल्क (राजश्व शीषिक १४२४१) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पालकि ङ् शलु्क: प्रल लिन 

बस , ट्रक, िरी, हभेी गाडी, ट्र्ाक्टर, िीप १००.०० 

मोटरसाइकि, ठेिा गाडा, अटो ररक्सा र 

अन्र् साधन प्रल  घण्टा 
१०.०० 
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अनुसूलच-१३ 

(दफा १५ सुंग सम्बलन्धत) 

पयिटन सेवा शुल्क (राजश्व शीषिक- १४१७६) 

 

लिख ुगाउँपालिकामा आउने स्विशेी पर्िटकिाई रु २० र लविशेी पर्िटकिाई रु ५०० प्रवेश 

शलु्क िगाउन े। 
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अनुसूलच-१४ 

(दफा १६ सुंग सम्बलन्धत) 

प्रशासलनक सेवा शुल्क, दस्तुर (राजश्व शीषिक- १४२२० देलख १४२४९) 

क्र.सुं. राजश्व 

शीषिक 

लववरण प्रस्तालवत दर (रु) 

१ १४२२१ न्र्ालर्क सलमल  लनवेिन िस् रु २५०.०० 

२ १४२२१ कोटि फी लमनाहा लसफारीस लनशुल्क 

३ १४२२४ परीक्षा शलु्क कायिपालिकािे तोके 

बमोलजम 

४ १४२२९ लनवेिन िस् रु ३०.०० 

५ १४२२९ नो अव्िेक्सन सलटिलफकेट िस् रु ५००.०० 

६ १४२४१ पालकि ङ्ग शलु्क (बस , ट्रक, िरी, हभेी 

गाडी, ट्र्ाक्टर, िीप) 

१००.०० 

७ १४२४१ पालकि ङ्ग शलु्क (मोटरसाइकि, ठेिा 

गाडा, अटो ररक्सा र अन्र् साधन) 

१०.०० 

 १४२४२ नक्सा पास िस् रु (प्रल  वगि लफट)  

८ १४२४२ क वगिका भवन आवासीर् १५.०० 

९ १४२४२ क वगिका भवन व्र्ापाररक  था 

औद्योलगक 

२०.०० 

१० १४२४२ क वगिका भवन संस्थाग  २०.०० 

११ १४२४२ ख वगिका भवन आवासीर् ७.०० 

१२ १४२४२ ख वगिका भवन व्र्ापाररक  था 

औद्योलगक 

९.०० 

१३ १४२४२ ख वगिका भवन संस्थाग  ८.०० 

१४ १४२४२ ग वगिका भवन आवासीर् ६.०० 

१५ १४२४२ ग वगिका भवन व्र्ापाररक  था ८.०० 
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औद्योलगक 

१६ १४२४२ ग वगिका भवन संस्थाग  ७.०० 

१७ १४२४२ घ वगिका भवन आवासीर् बिार क्षेत्र ३.०० 

१८ १४२४२ घ वगिका भवन व्र्ापाररक  था 

औद्योलगक बिार क्षेत्र 

४.०० 

१९ १४२४२ घ वगिका भवन संस्थाग  बिार के्षत्र ८.०० 

२० १४२४२ घ वगिका भवन आवासीर् ग्रामीि क्षेत्र २.०० 

२१ १४२४२ घ वगिका भवन व्र्ापाररक  था 

औद्योलगक ग्रामीि क्षेत्र 

३.०० 

२२ १४२४२ घ वगिका भवन संस्थाग  ग्रामीि के्षत्र ६.०० 

 १४२४२ अलभिेलखकरि नक्सा पास िस् रु (प्रल  

वगि लफट) 

 

२३ १४२४२ क वगिका भवन आवासीर् ८.०० 

२४ १४२४२ क वगिका भवन व्र्ापाररक  था 

औद्योलगक 

८.०० 

२५ १४२४२ क वगिका भवन संस्थाग  ७.०० 

२६ १४२४२ ख वगिका भवन आवासीर् ८.०० 

२७ १४२४२ ख वगिका भवन व्र्ापाररक  था 

औद्योलगक 

८.०० 

२८ १४२४२ ख वगिका भवन संस्थाग  ६.०० 

२९ १४२४२ ग वगिका भवन आवासीर् ६.०० 

३० १४२४२ ग वगिका भवन व्र्ापाररक  था 

औद्योलगक 

७.०० 

३१ १४२४२ ग वगिका भवन संस्थाग  ५.०० 

३२ १४२४२ घ वगिका भवन आवासीर्  ३.०० 

३३ १४२४२ घ वगिका भवन व्र्ापाररक  था 

औद्योलगक 

४.०० 
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३४ १४२४२ घ वगिका भवन संस्थाग  ५.०० 

 १४२४३ लसफाररस िस् रु  

३५ १४२४३ घरिग्गा नामसारी लसफारीस (० िलेख ९ 

रोपनी सम्म) 

२००.०० 

३६ १४२४३ घरिग्गा नामसारी लसफारीस (१० िलेख 

१९ रोपनी सम्म) 

२५०.०० 

३७ १४२४३ घरिग्गा नामसारी लसफारीस (२० िलेख 

४९ रोपनीसम्म) 

४००.०० 

३८ १४२४३ घरिग्गा नामसारी लसफारीस (५० 

रोपनीभन्िा मालथ) 

८००.०० 

३९ १४२४३ मोही िग  कट्टा लसफारीस (१ रोपनी 

सम्म) 

१५०.०० 

४० १४२४३ मोही िग  कट्टा लसफारीस (१ रोपनी 

भन्िा मालथ) 

३००.०० 

४१ १४२४३ सरिलमन लसफारीस िस् रु २५०.०० 

४२ १४२४३ छात्रवलृ  लसफारीस १५०.०० 

४३ १४२४३ लवपन्न  /असहार् लवद्याथी छात्रवलृ  

लसफारीस 

लनशुल्क 

४४ १४२४३ अपाङ्ग ा भएको लसफारीस लनशुल्क 

४५ १४२४३ अस्थाइ बसोबास लसफारीस १५०.०० 

४६ १४२४३ स्थार्ी बसोबास लसफारीस १५०.०० 

४७ १४२४३ नागररक ा लसफारीस १५०.०० 

४८ १४२४३ लवद्य ु िडान लसफारीस १५०.०० 

४९ १४२४३ धारा िडान लसफारीस १५०.०० 

५० १४२४३ िीलव  रहकेो लसफारीस १५०.०० 

५१ १४२४३ िबुै नाम गरेको व्र्लि एकै हो भन्ने वा १५०.०० 
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फरक िन्म लमल  संशोधन लसफारीस 

५२ १४२४३ व्र्वसार् बन्ि लसफारीस १५०.०० 

५३ १४२४३ व्र्वसार् सञ्चािन नभएको लसफारीस १५०.०० 

५४ १४२४३ व्र्ापार व्र्वसार् नभएको लसफारीस १५०.०० 

५५ १४२४३ नाबािक पररचर्पत्र लसफारीस १५०.०० 

५६ १४२४३ चौपार्ा सम्बन्धी लसफारीस प्रल  गोटा ३०.०० 

५७ १४२४३ व्र्वसार् ि ाि लसफारीस ५००.०० 

५८ १४२४३ व्र्वसार् ठाउँसारी लसफारीस १०००.०० 

५९ १४२४३ लवद्यािर् ठाउँसारी लसफारीस १०००.०० 

६० १४२४३ आन् ररक बसाइसराइ लसफारीस १५०.०० 

६१ १४२४३ लवद्यािर् सञ्चािन स्वीकृ  कक्षा वलृि 

लसफाररस 

१५००.०० 

६२ १४२४३ व्र्लिग  लववरि लसफाररस १५०.०० 

६३ १४२४३ नवीकरि लसफारीस १५०.०० 

६४ १४२४३ िग्गा ि ाि लसफारीस  १५०.०० 

६५ १४२४३ सकुुम्बालस लसफाररस  लनशुल्क 

६६ १४२४३ संरक्षक लसफारीस व्र्लिग  १५०.०० 

६७ १४२४३ संरक्षक लसफारीस संस्थाग  ५००.०० 

६८ १४२४३ नेपाि सरकारको नाममा बाटो कार्म 

लसफारीस 

२५०.०० 

६९ १४२४३ कोठा खोल्न कार्ि रोहबरमा बस्न े

लसफारीस 

१५०.०० 

७० १४२४३ लनशलु्क स्वास््र् उपचारको लसफारीस लनशुल्क 

७१ १४२४३ सशलु्क स्वास््र् उपचारको लसफारीस १५०.०० 
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७२ १४२४३ संस्था ि ाि लसफारीस ५००.०० 

७३ १४२४३ िग्गा धनीपिुाि हराएको लसफारीस १५०.०० 

७४ १४२४३ अप ुािी लसफाररस १०००.०० 

 १४४२२ व्र्लिग  घटना ि ाि िस् रु (घटना घटेको ३५ लिन पलछ) 

७५ १४२४४ िन्म ि ाि १५०.०० 

७६ १४२४४ मतृ्र् ि ाि १५०.०० 

७७ १४२४४ बसाइसराइ िाने आउने ि ाि १५०.०० 

७८ १४२४४ सम्बन्ध लवच्छेि ि ाि १५०.०० 

७९ १४२४४ लववाह ि ाि १५०.०० 

८० १४२४५ ना ा प्रमालि  िस् रु १५०.०० 

 १४२४९ अन्र् िस् रु  

८१ १४२४९ आलथिक अवस्था बलिर्ो वा सम्पन्न ा 

प्रमालि  

२०००.०० 

८२ १४२४९ आलथिक अवस्था कमिोर वा लवपन्न ा 

प्रमालि  

लनशुल्क 

८३ १४२४९ िग्गा मलु्र्ाङ्कन प्रमालि  न्युनतम रु ५०० वा 

बलढमा ०.०५% 

८४ १४२४९ चार लकल्िा प्रमालि  १५०.०० 

८५ १४२४९ घटना ि ाि प्रमालि  १५०.०० 

८६ १४२४९ घर बाटो प्रमालि  बाटो भएको ७००.०० 

८७ १४२४९ घर बाटो प्रमालि  बाटो नभएको १५०.०० 

८८ १४२४९ घर पा ाि प्रमालि  १५०.०० 

८९ १४२४९ कागि/मञ्िरुीनामा प्रमालि  १५०.०० 

९० १४२४९ हकवािा वा हकिार प्रमालि  २५०.०० 
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९१ १४२४९ अलववालह  प्रमालि  १५०.०० 

९२ १४२४९ प्रल लिपी िस् रु १५०.०० 

९३ १४२४९ नक्सा पास लनवेिन फाराम िस् रु ५००.०० 

९४ १४२४९ सरसफाई शलु्क मालसक ५०.०० 

९५ १४२४९ सरसफाइ काडिको िस् रु १०००.०० 

९६ १४२४९ घर खािी गराउँिा प्रल  लिनको िस् रु ५००.०० 

९७ १४२४९ अंग्रिी भार्ामा अनवुाि गररएको 

लसफाररस 

७००.०० 

९८ १४२४९ संस्था ि ाि िस् रु १५००.०० 

९९ १४२४९ संस्था नवीकरि िस् रु १०००.०० 

१०० १४२४९ सहकारी संस्था ि ाि िस् रु १५००.०० 

१०१ १४२४९ सहकारी संस्था प्रल वेिन लवल्मब िस् रु 

(बच   था ऋि र बहउुद्दशे्र् प्रकारका 

सहकारी) 

२०००.०० 

१०२ १४२४९ सहकारी संस्था प्रल वेिन लवल्मब िस् रु 

(अन्र् प्रकारको सहकारी) 

१५००.०० 

१०३ १४२४९ अन्र् लसफारीस वा प्रमालि  १५०.०० 

१०४ १४२४९ मालथ उलल्िलख  लसफारीस र प्रमालि  

बाहके कुनै लनििर् वा फैसिा आलिको 

नक्कि आवश्र्क परेमा प्रल  पाना  

१०.०० 

सबै प्रकारका लसफाररसमा छुटै्ट लनवेिन िस् रु िाग्ने छैन । 
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अनुसूलच-१५ 

(दफा १७ सुंग सम्बलन्धत) 

दण्ि जररवाना तथा छुट (राजश्व शीषिक- १४३१२) 

 

लवशेर् काननूमा लवशेर् व्र्वस्था भए भन्िा बाहके प्रत्रे्क आलथिक वर्िको वालर्िक  था 

नलवकरि शलु्क सोही आलथिक वर्िको असोि मसान्  लभत्र बझुाएमा सोही वर्िमा िाग्ने करमा 

१० प्रल श िे छुटको व्र्वस्था गररनेछ ।  र प्रथम तै्रमालसक समाप्त भएपलछ कर वा शलु्क 

नबझुाउने व्र्वसार्ी फमििे िोस्रो तै्रमासीकको िालग र्थाव   ेस्रो तै्रमालसकको िालग १०%, 

अलन् म तै्रमालसकको िालग १५%,  र त्र्सभन्िा पलछ वालर्िक २५% थप िररवाना गरर असिु 

उपर गररनेछ । नक्सा पास नगराई घर लनमािि गरेको हकमा कार्िपालिकािे लनधािरि गरे 

बमोलिमको िररवाना िाग्नेछ । र र्सरी िररवाना  ोक्िा नक्सा पास िस् रु भन्िा बढी हुन ेछैन 

। 

 


