
 

आर्थिक ऐन, २०७५ 

प्रमाणणकरण णमणतः- २०७५/०२/२९ 

ऐन नं. - १४ 

प्रस्तावनाः णिख ुगाईँपाणिकाको अणथिक वषि २०७५/०७६ को ऄथि सम्बन्धी प्रस्ताविाइ कायािन्वयन 

गनिको णनणमत्त स्थानीय कर तथा शलु्क संकिन गनि, छुट णदन र अय संकिनको प्रशासणनक व्यवस्था 

गनि वाञ्छनीय भएकोिे,  

नेपािको संणवधानको धारा २२८ को ईपधारा (२) िे णदएको ऄणधकार प्रयोग गरी संणवधानको धारा 

२२६ को ईपधारा (१) बमोणजम णिख ुगाईँ सभािे ऄथि  सम्बन्धी प्रस्ताविाइ कायिन्वयन गनि यो  ऐन 

बनाइ िाग ुगरेको छ ।   

संर्िप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

                                      (२) यो ऐन २०७५ साल श्रावण १ गते  मंगलबार दणेख र्लखु 

गाउँपार्लका क्षेत्रमा िाग ूहुनेछ ।  

१. पररभाषाः णवषय र प्रसङ्गिे ऄको ऄथि निागेमा यस ऐनमा, 

(क) “ऐन” भन्नािे णिख ुगाईँपाणिकाको अणथिक ऐन, २०७५ सम्झन ुपदिछ । 

(ख) “कायिपाणिका” भन्नािे णिख ुगाईँकायिपाणिका सम्झन ुपदिछ । 

(ग) “गाईँपाणिका” भन्नािे णिख ुगाईँपाणिका सम्झन ुपदिछ । 

(घ) “फमि” भन्नािे प्रचणित काननू वमोणजम दताि भएका वा नभएका जनुसकैु फमि सम्झन ुपदिछ । 

(ङ) “व्यणि” भन्नािे यस ऐन वमोणजम कर णतनुि पने दाणयत्व भएका जनुसकैु व्यणि सम्झन ुपदिछ । 

(च) “सभा” भन्नािे  णिख ुगाईँपाणिकाको सभा सम्झन ुपदिछ । 

(छ) “ संणवधान” भन्नािे नेपािको संणवधान २०७२ िाइ सम्झन ुपदिछ । 

 

२. सम्पर्त करः गाईँपाणिकाका क्षेत्रणभत्र ऄनसुणूच (१) बमोणजम एणककृत सम्पणत्त कर/घरजग्गा कर 

िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ । 

३. भूर्म कर (मालपोत): गाईँपाणिका के्षत्रणभत्र ऄनसुणूच (२) बमोणजम भणूम कर (मािपोत) िगाआने 

र ऄसिू ईपर गररनेछ ।  



 

४. घर वहाल करः  गाईँपाणिका के्षत्रणभत्र कुनै व्यणि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, 

टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी परैू अंणशक तवरिे वहािमा णदएकोमा ऄनसुणूच (३) बमोणजम घर 

जग्गा वहाि कर िगाआने र ऄसिू गररनेछ ।  

५. व्यवसाय करः गाईँपाणिका क्षेत्रणभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत िगानी र अणथिक 

कारोवारका अधारमा ऄनसुणूच (४) बमोणजम व्यवसाय कर िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ । 

६. जर्िबुटी, कवािी र जीवजन्तु करः गाईँपाणिका के्षत्रणभत्र कुनै व्यणि वा संस्थािे उन, खोटो, 

जणडबटुी, वनकस, कवाडी माि र प्रचणित काननूिे णनषेध गररएको जीवजन्त ुवाहकेका ऄन्य मतृ 

वा माररएका जीवजन्तकुो हाड, णसङ, प्वाँख, छािा जस्ता बस्तकुो व्यवसाणयक कारोवार गरेवापत 

ऄनसुणूच (५) बमोणजमको कर िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन करः गाईँपाणिका के्षत्रणभत्र दताि भएका सवारी साधनमा ऄनसुणूच (६) बमोणजम 

सवारी साधन कर िगाआने र ऄसिु ईपर गररनेछ । तर, प्रदशे काननू स्वीकृत भइ सो काननूमा 

ऄन्यथा व्यवस्था भएको ऄवस्थामा सोणह बमोणजम हुनेछ । 

८. र्वज्ञापन करः गाईँपाणिका के्षत्रणभत्र हुने णवज्ञापनमा ऄनसुणूच (७) बमोणजम णवज्ञापन कर िगाआने र 

ऄसिू ईपर गररनेछ । तर, प्रदशे काननू स्वीकृत भइ सो काननूमा ऄन्यथा व्यवस्था भएको 

ऄवस्थामा सोणह बमोणजम हुनेछ । 

९. मनोरन्जन करः गाईँपाणिका के्षत्रणभत्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा ऄनसुणूच (८) बमोणजम 

व्यवसाय कर िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ । तर, प्रदशे काननु स्वीकृत भइ सो काननूमा ऄन्यथा 

व्यवस्था भएको ऄवस्थामा सोणह बमोणजम हुनेछ । 

१०. बहाल र्बटौरी शुल्कः गाईँपाणिका के्षत्रणभत्र अफुिे णनमािण, रेखदखे वा संचािन गरेका ऄनसुणूच 

(९) मा ईल्िेख भए ऄनसुार हाट बजार वा पसिमा सोही ऄनसुणूचमा भएको व्यवस्था ऄनसुार 

बहाि णबटौरी शलु्क िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ । 

११. पार्कि ङ शुल्कः गाईँपाणिका के्षत्रणभत्र कुनै सवारी साधनिाइ पाणकि ङ सणुवधा ईपिब्ध गराए वापत 

ऄनसुणूच (१०) बमोणजम पाणकि ङ शलु्क िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ। 

१२. टे्रर्कङ्ग, कोयोर्कि, क्यानोइङ्ग, बन्जी जर्म्पङ्ग, र्जपफ्लायर र र  याफ्टीङ्ग शुल्कः  

गाईँपाणिकािे अफ्नो क्षेत्रणभत्र टे्रणकङ्ग, कायोणकड, क्यानोआङ्ग, बन्जी जणम्पङ्ग, णजपफ्िायर र 

र  याफ्टीङ्गसेवा वा व्यवसाय संचािन गरेवारत ऄनसुणूच (११) बमोणजमको शलु्क िगाआने र ऄसिू 

ईपर गररनेछ । 



 

१३. सेवा शुल्क, दस्तुरः गाईँपाणिकािे णनमािण, संचािन वा व्यवस्थापन गरेका ऄनसूणूच (१२) मा 

ईणल्िणखत स्थानीय पवूािधार र ईपिब्ध गराआएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही ऄनसुणूचमा व्यवस्था 

भए ऄनसुार शलु्क िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ । 

१४. पयिटनशुल्कः गाईँपाणिकािे अफ्नो के्षत्रणभत्र प्रवेश गने पयिटकहरुवाट ऄनसुचूी (१३) मा 

ईणल्िणखत दरमा पयिटन शलु्क िगाइने र ऄसिू ईपर गररनेछ । तर, प्रदशे काननू स्वीकृत भइ सो 

काननूमा ऄन्यथा व्यवस्था भएको ऄवस्थामा सोणह बमोणजम हुनेछ । 

१५. कर छुटः यस ऐन बमोणजम कर णतने दाणयत्व भएका व्यणि वा संस्थाहरुिाइ कुनै पणन णकणसमको 

कर छुट णदइने छैन ।  

१६. कर तथा शुल्क संकलन सम्बर्न्ध कायिर्वर्धः यो ऐनमा भएको व्यवस्था ऄनसुार कर तथा 

शलु्क संकिन सम्बणन्ध कायिणवणध गाईँपाणिकािे तोके ऄनसुार हुनेछ । 
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एणककृत सम्पणत कर कायिणवणध वनाइ िाग ुगररने छ । 

क्र.स. करका के्षत्र (णववरण) दर रु  

१  घरधरुी कर  

(क) एक तिे कच्ची प्रणत घर २००।- 

(ख) एक तिे पक्की  प्रणत घर ५००।- 

(ग) दइु तिे कच्ची प्रणत घर २५०।- 

(घ) दइु तिे पक्की प्रणत घर १०००।- 

(ङ) तीन तिे भन्दा माथी कच्ची प्रणत घर ३००।- 

(च) तीन तिे भन्दा माथी पक्की प्रणत घर २०००।- 

(छ)  ऄन्य- एणककृत सम्पणत कर   
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भूर्म कर (मालपोत) 

 

 

बारी दर प्रर्त रोपनी 

ऄब्बि (१० रोपनी भन्दा कम ) ३०.०० - 

ऄब्बि (१० रोपनी भन्दा बढी ) प्रणतरोपनी थप  ३.०० 

दोयम (१० रोपनी भन्दा कम ) २५.०० - 

दोयम (१० रोपनी भन्दा बढी ) प्रणतरोपनी थप २.०० 

सीम (१० रोपनी भन्दा कम ) २०.०० - 

सीम (१० रोपनी भन्दा बढी ) प्रणतरोपनी थप १.५० 

चाहार (१० रोपनी भन्दा कम ) १५.०० - 

चाहार (१० रोपनी भन्दा बढी ) प्रणतरोपनी थप १.०० 

खेत 
 

 

ऄब्बि (१० रोपनी भन्दा कम ) ५०.०० - 

ऄब्बि (१० रोपनी भन्दा बढी ) प्रणतरोपनी थप ५.०० 

दोयम (१० रोपनी भन्दा कम ) ४०.०० - 

दोयम (१० रोपनी भन्दा बढी ) प्रणतरोपनी थप ४.०० 

सीम (१० रोपनी भन्दा कम ) ३०.०० - 

सीम (१० रोपनी भन्दा बढी ) प्रणतरोपनी थप २.५० 

चाहार (१० रोपनी भन्दा कम ) २०.०० - 

चाहार (१० रोपनी भन्दा बढी ) प्रणतरोपनी थप २.०० 



 

 

 

 

cg';"lr–# 

-bkmf $ ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

घर वहाल कर 

ufpFkflnsf If]qleq s'g} JolQm jf ;+:yfn] ejg, 3/, k;n, Uof/]h, uf]bfd, 6x/f, 

5Kk/ jf kf]v/L k'/} jf cf+lzs ?kn] jxfndf lbPsf]df ufpFkflnsfnfO{ jxfn jf hUuf 

s/ !)Ü a'emfpg' kg]{5  . कुनै पणन व्यणिगत घरधनीिे कर भाडामा िगाईदा वडा कायािियको 

रोहवरमा सम्झौता गनुि पने छ र सो को जानकारी णिणखत रुपमा णिख ुगाईँपाणिका कायािियिाइ णदन ु

पने छ ।  
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व्यवसाय कर 

व्यवसाय कर 

मणदरा पसि 

णवतरक ३०००.०० 

थोक २०००.०० 

खदु्रा ५००.०० 

चरुोट णबडी सतुी जन्य 

णवतरक २०००.०० 

थोक १५००.०० 

खदु्रा २००.०० 

हल्का पेय पदाथि 

णवतरक १५००.०० 

थोक १०००.०० 

खदु्रा ५००.०० 

सनुचाँदी पसि 
थोक १५००.०० 

खदु्रा पसि र ममित १०००.०० 

औषधी पसि थोक ३०००.०० 



 

खदु्रा डाक्टर भएको २०००.०० 

खदु्रा डाक्टर नभएको ५००.०० 

माछामासु णबक्री पसि   ५००.०० 

अयवुणेदक औषधी पसि   ५००.०० 

एग्रोभटे पसि 
थोक १०००.०० 

खदु्रा ५००.०० 

   

स्टेशनरी तथा पसु्तक पसि 
थोक १०००.०० 

खदु्रा ५००.०० 

छपाआ तथा प्रकाशन 
ऄफसेट प्रेस १०००.०० 

साधारण प्रेस ५००.०० 

कस्मणेटक पसि   ५००.०० 

मोटर पाट्िस 
थोक १०००.०० 

खदु्रा ५००.०० 

प्िाआ तथा ग्िास 
थोक १०००.०० 

खदु्रा ५००.०० 

कपडा/फेन्सी/जतु्ताचप्पि/ब्याग पसि 
थोक १०००.०० 

खदु्रा ५००.०० 

धागो टाक पसि 
थोक ५००.०० 

खदु्रा २००.०० 

आिेक्ट्रोणनक पसि (मोबाआि, घडी, 

क्याल्कुिेटर ऄणडयो, णभणडयो, अणद) 

णवतरक २०००.०० 

थोक १०००.०० 

खदु्रा ५००.०० 

हाडिवयेर/ मणेसनरी/स्याणनटरी/माबिि पसि 
थोक ३०००.०० 

खदु्रा २०००.०० 

पेट्रोणियम पदाथि 

पेट्रोि पम्प                                 ५०००.०० 

पेट्रोि णबक्री केन्द्र ३०००.०० 

ग्यास णसणिन्डर सब णडिर २०००.०० 

मरितेि मात्र णबक्री ५००.०० 

खदु्रा २००.०० 

णस्टि अिमणुनयम पसि 
थोक २०००.०० 

खदु्रा १०००.०० 

फणनिचर 
थोक १५००.०० 

खदु्रा १०००.०० 

ढुङ्गा तथा णगिी बािवुा णबक्री णवतरण गने   २०००.०० 

कपडा णसिाआ कटाआ टेिररङ अधणुनक १०००.०० 



 

हाते मणेसन २००.०० 

स्नकुर तथा पिु हाईस   २०००.०० 

क्यारेम बोडि   २००.०० 

पश ुअहार णबक्री केन्द्र   ५००.०० 

णकराना पसि 
थोक ५००.०० 

खदु्रा २००.०० 

फिफूि/तरकारी पसि 
थोक ५००.०० 

खदु्रा २००.०० 

ईपहार/ णगफ्ट/ खिेौना पसि 
थोक ५००.०० 

खदु्रा २००.०० 

भाँडा पसि (स्टीि, प्िाणस्टक,अल्मणुनयम 

सबैथरी) 

थोक १०००.०० 

खदु्रा ५००.०० 

माटाको भाँडा पसि थोक, खदु्रा २००.०० 

णवशेषज्ञ परामशि तथा ऄन्य व्यावसायी सेवा 

णचणकत्सक २०००.०० 

कन्सल्टेन्ट सेवा(आणन्जणनयररङ्ग) २०००.०० 

काननु व्यावसायी ि फमि २०००.०० 

िेखापरीक्षण व्यावसायी २०००.०० 

दन्तणचणकत्सक २०००.०० 

ऄनसुन्धानकताि परामशिदाता २०००.०० 

पश ुणचणकत्सक डाक्टर २०००.०० 

रोजगार सेवा २०००.०० 

 
ढुवानी तथा ट्रान्सपोटि    १०००.०० 

पेन्टर/ साआनबोडि िेख्ने   २००.०० 

खोटो व्यवसायी   १०००.०० 

जग्गा व्यवसायी   २०००.०० 

णनमािण व्यवसायी   ५०००.०० 

यस वगीकरणमा नपरेका व्यवसायको 

हकमा 
  ५००.०० 

 

उत्पादन मूलक उद्योग 

ग्रीि ईद्योग   २०००.०० 

जतु्ता ईद्योग   १०००.०० 

घरेिु कुणटर ईद्योग(ऄगरबत्ती, मनैबत्ती,टीकी, ऄचार 

तथा ऄन्य कुणटर) 
  २००.०० 

कपडा तथा गामने्ट ईद्योग    ५०००.०० 



 

णसरक डसना ईद्योग पसि   १५००.०० 

कुटानी पेिानी/ णमि   १०००.०० 

मसिा णमि   ५००.०० 

नोट: यणद मसिा णमि रहकेो णमिबाटै कुटानी पेिानी णमि पणन छ भने कुटानी णपसानी णमिकै 

व्यवसाय कर िाग्ने छ । 
 ५००.०० 

डेरी ईद्योग/ व्यवसाय   २००.०० 

ईपभोग्य वस्त ुईत्पादन ईद्योग 

कुणकज नडुल्स  ५००.०० 

दािमोट पाईरोटी चाईमीन  ५००.०० 

पापड णचप्स णफगर  ५००.०० 

वनजन्य ईद्योग 
स णमि प्िाआईड ईद्योग  ५०००.०० 

काठ णबक्री णडपो  २०००.०० 

क्रसर÷कन्क्रीट÷आटा भिा ईद्योग    ५०००.०० 

ढाकाटोपी पणस्मना ईद्योग    ५००.०० 

सणुतिजन्य ईद्योग    ५०००.०० 

होटि िज रेषु्टरेन्ट 

होटि र िज  १०००.०० 

भोजनािय  ५००.०० 

णमठाइ पसि  २००.०० 

पाटी प्यािेस  २०००.०० 

रेषु्टरेन्ट-बार  २०००.०० 

णचया र खाजा पसि  २००.०० 

खाना,खाजा-नास्ता पसि 

(मणदरासणहत) 
 १०००.०० 

टेन्ट हाईस    २०००.०० 

सेवा उद्योग 

सञ्चार 

एफ.एम. प्रसारण  २०००.०० 

केविु च्यानि प्रसारण  २०००.०० 

पत्रपणत्रका प्रकाशन सेवा  १०००.०० 

फोटोकपी, पी.णस.ओ साआबर तथा 

क्याफे 
 ५०००.०० 

कुररयर सेवा  १०००.०० 

किर ल्याब/ फोटोस्टुणडयो  ५०००.०० 

णवत्तीय 

वाणणज्य वैंक प्रणत शाखा/केणन्द्रय 

कायाििय 
 ५०००.०० 

णवकास वैंक प्रणत शाखा/ केणन्द्रय 

कायाििय 
 ५०००.०० 

फाआनान्स कम्पनी शाखा कायाििय  ५०००.०० 



 

णवत्तीय/ ऊण सहकारी संस्था  २०००.०० 

मनी ट्रान्सफर  १५००.०० 

णवमा कम्पनी  २०००.०० 

िघ ुणवत्त  २०००.०० 

स्वास््य सेवा व्यवसाय 

णनजी ऄस्पताि तथा नणसिङ्ग होम  २५००.०० 

णक्िणनक तथा ल्याब  १५००.०० 

चस्मा पसि  १०००.०० 

णशक्षा सेवा णनजी 

क्याम्पस  २०००.०० 

माणव/ ईच्चमाणव  १५०००.०० 

माणव  १०००.०० 

अधारभतू  १०००.०० 

प्राणथणमक  १०००.०० 

छात्रावास  १०००.०० 

मन्टेश्वरी  १०००.०० 

पवूि प्राथणमक  ८००.०० 

ट्यशुन सेन्टर  १०००.०० 

कम्प्यटुर / नतृ्यकिा णसकाआ केन्द्र  १०००.०० 

तािीम तथा ऄनुसन्धान केन्द्र  १०००.०० 

ममित सम्भार  

टायर-ट्यवु ममित, ररसोणिङ्ग,हावा भने   ५००.०० 

आणन्जन ममित   १५००.०० 

डेणन्टङ्ग पेणन्टङ्ग  १०००.०० 

णट.भी, णिज, मोटर, पङ्खा, रेणडयो, 

घडी जनेेरेटर, कम्प्यटुर, मोबाआि 

(आिेक्ट्रोणनक) 

 १०००.०० 

मोटरसाआकि ममित  १०००.०० 

बस,ट्याक्सी िगायतका सवारी साधन 

ममित  
 २०००.०० 

ऄन्य णवणवध ममित  १०००.०० 

ड्राआ णक्िणनक, व्यटुी पाििर तथा सैिनु    १०००.०० 

फूि णवरुवा पसि    ५००.०० 

गरै सरकारी संस्थाहरु 
राणरट्रय  २०००.०० 

ऄन्तराणरट्रय  ५०००.०० 

                                            

 

 



 

 

 

 

 

 

cg';"lr–% 

-bkmf ^ ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

qm=;+ ljj/0f  

१ vf]6f] k|lt s]=lh (प्रणत णिटर मलु्य) २% 

@ -k|rlnt sfg'g adf]lhd lgif]lwt u/LPsf hl8j'l6_ णनणिय पणछ िागु गरीने छ ।  

# l6d'/ k|lt s]=lh= ५ % 

$ t]hkft k|lt s]=lh ५ % 

% lrp/L k|lt s]=lh ५ % 

^ s'/Lnf] k|lt s]=lh ५ % 

& k|rlnt sfg'gn] lgif]w gu/]sf] d[t lhjhGt'sf] xf8, l;ª, Kjfv, 5fnf h:tf j:t'  णनणिय पणछ िागु गरीने छ ।  

८ ऄिैची (प्रणत के.जी.) ७ % 

( णचराइतो (प्रणत के.जी.) ७ % 

!) िौठ सल्िो (पात) प्रणत के.जी. ७ % 

!! रुद्राक्ष  णनणिय पणछ िागु गरीने छ । 

!@ पाखान बेद (प्रणत के.जी.) २% 

!# ठूिो ओखती (प्रणत के.जी.)  २% 

!$ पदम चाि (प्रणत के.जी.) २% 

!% जटामणस (प्रणत के.जी.) २% 

!^ काईिो (प्रणत के.जी.) २% 



 

जर्िबुटी, कवािी र जीवजन्तु कर 

 

 

cg';"lr–^ 

-bkmf & ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

सवारी साधन कर 

            सवारी साधन कर 

बस ट्रक ट््रयाक्टर र हभेी गाडी २०००.०० 

भाडाका कार णजप १०००.०० 

णनजी कार, जीप, मयरुी ५००.०० 

स्कुटर, मोटरसाआकि तथा ऄन्य 

सवारी साधनमा  
२००.०० 

ठेिागाडा तथा ररक्सामा  ५००.०० 

पटके सवारी कर 
ट्याकटर, माहािबहाक गाडी (प्रती 

पटक) 
५००.०० 

 सपुर बस (प्रती पटक) ५०.०० 

 समुो,बोिरो २०.०० 

 ऄन्य ५०.०० 

  

 

 

 

 

 

 

 

१८ िोिा (प्रणत के.जी.) २% 

१९ ऄल्िो (प्रणत के.जी.) २% 

२० cGo  



 

 

 

 

 

 

 

cg';"lr–& 

-bkmf * ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

र्वज्ञापन कर 

  

 

 

 

 

cg';"lr–* 

-bkmf ( ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

dgf]/~hg s/ 

dgf]/~hg s/ P]ltxfl;s k'/ftflTjs Pj+ wfld{s:ynx?sf] Joj:yfkg u/L :yfgLo 

jfl;x?sf] ;xsfo{df k|j]z z'Nssf] Joj:yf u/L ko{6sx? jf6 k|j]z z'Nssf] ५Ü 

/sd ufpFkflnsf n] dgf]/~hg s/ jfkt lng ;Sg]5 . 

— ;fF:s[lts k|bz{g xn, gfr 3/ , bf]xf]/L ;+uLt tyf cGo dgf]/~hg ;fdfu|L 

k|bz{gLdf k|j]z z'Nsdf ५ k|ltzt dgf]/~hg s/ nfUg] 5 . 

णवज्ञापन कर 
;fj{hlgs :yfgdf lj1fkg jf 

;fOgaf]8{ /fv]jfkt jflif{s 
१०००.०० 



 

— hfb', ;s{z, r6s / d]nf cfof]hgf :yndf dgf]/~hg s/ jfkt cg'dltsf nflu 

ul/g] l;kmfl/;  b:t'/sf cltl/Qm k|To]s lbg ? #)).– lnO{g] 5 . 

 

 

 

 

 

cg';"lr–( 

-bkmf !) ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

बहाल र्बटौरी शुल्क 

lnv' ufpFkflnsf If]qleq nfUg] b}lgs xf6jhf/÷;fKtflxs xf6jhf/df k|lt lbg 

b]xfosf b/n] s/ nfUg]5 . 

 

qm=;+ ljifo  ljj/0f kf/Lt 

! 
df5f df;' ljlqm 

;DjlGw 

vl; jf]sf sf6L ljlqm ug{] k;ndf k|lt uf]6f   !) 

;+'u'/ j+u'/ sf6L ljlqm ug{] k;ndf k|lt uf]6f   !) 

/fFuf sf6L ljlqm ug{]  %) 

@ 
sk8f tyf h'Qf 

;DjlGw Joj;fo 

/]l8d]6 ;fdfg / yfg sk8f ljlqm ug{]  k;n !) 

h'Qf rKkn ljlqm ug{] k;n 7'nf] !) 

h'Qf rKkn l;nfO{ ug{] df]rL  % 

# 
t/sf/L tyf  kmnkm'n 

Joj;fo 

kmnkm'n gf:tf 7]nfdf /fvL ljlqm ug{]  !) 

;fu;AhL 8f]sfdf NofO{ j]Rg]  % 

ef/df ;JhL NoffO{ j]Rg]  % 

l;hg cg';f/ ;fu ;JhL cfn' NofO{ j]Rg] 7'nf]  !) 

l;hg cg';f/ ;fu ;JhL cfn' NofO{ j]Rg] ;fgf]  % 



 

kmnk'mn ;fu ;JhL jon uf8f  !) 

kmnk'm ;fu ;JhL k|lt jf]/f / cGo ;fgf] kmnkm'n 

k;n 

% 

$ vfBfGg ;Fu ;DjlGwt 

rfdn bfn cb'jf,n;'g v';f{gL cfbL ljlqm ug{] k;n !) 

ds} kf]nL j]Rg] % 

ls/fgf k;n !) 

df5f df;' t/sf/L lalqm ug{] !) 

५ 
k/Dk/fut lzk ;Fu 

;DjlGwt 

df6fsf ef8f j]Rg] k;n 7'nf] !) 

df6fsf ef8f j]Rg] k;n ;fgf] % 

s'rf] s'lgof gfFnf] j]Rg] % 

hl8j'l6 ljlqm ug{]  !) 

 

   lnv' ufpFkflnsf leq nfUg] b}lgs  xf6jhf/, ;fKtflxs xf6jhf/df k|lt lbg b]xfosf b/n] s/ nfUg] 5 . 

qm=;+ ljifo  ljj/0f b/ s}lkmot 

! 
kz'k+lIf ljlqm 

;Fu ;DjlGwt 

lhpbf] v;L, jf]sf, /fFuf, ;+u'/ 

j]Rg]nfO{ k|ltuf]6f  

@) Pp6f dfq xfF; 

k/]jf s'v'/f j]Rg] 

nfO{ s/ gnfUg] 

xfF; k/]jf j]Rg]nfO{  !)  

@ 

cGo Joj;fo 

;Fu ;DjlGwt 

s/ 

r'/f wfuf] l6sf >[uf/sf ;Fu 

;DjlGwt 

%  

d'/nL jf;'/L u'n]nL y}nL h'd|f 

p8'; dfg{] cf}iflw j]Rg] 

%  

v]n tdf;f b]vfpg]nfO{ !)  

k|rf/ k|;f/ u/L Joj;fo ug{] @)  

jfF; k|lt jon uf8f !)  

jfF; k|lt 6«s !))  

v6Lofdf ;fdfg /fvL j]Rg] %  



 

kmnfdsf] cf}hf/ tyf ;fdfg 

j]Rg] 

!)  

ef8fs'8f k;n @)  

kmf]6f] k|m]ldË !)  

dd{t -s's/ nfO{6,5ftf cfbL_ !)  

 

 dfly pNn]v gePsf] Joj;fosf] xsdf ufpFkflnsfn] lg0f{o u/L ? !) b]lv %))  ;Dd        lng ;Sg]5 . 

 

 

 

 

cg';"lr–!) 

-bkmf !! ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

पार्कि ङ शुल्क 

पाणकि ङ् शलु्क: प्रणतणदन 

बस , ट्रक, िरी, हभेी गाडी, ट्याक्टर, जीप 50.00 

मोटरसाआकि, ठेिा गाडा, ऄटो ररक्सा र ऄन्य 

साधन प्रणतघण्टा 
10.00 

  

;jf/L kfls{Ë :yfg ufpFkflnsfn] tf]s]adf]lhd x'g]5 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cg';"lr–!! 

-bkmf !@ ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

टे्रर्कङ्ग, कायार्कङ्, क्यानोइङ्ग, बन्जी जर्म्पङ्ग, र्जपफ्लायर र र  याफ्टीङ्ग शुल्क 

lnv' ufpFkflnsfn] o; ufpFkflnsf leq / 6«]lsË k|ltk6s ? !) sf b/n] s/ nufpg] 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cg';"lr–!@ 

-bkmf !# ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

सेवा शुल्क, दस्तुर 

  र्सफारीस र प्रमार्णत    

  र्ववरण  र्वस्तृत र्ववरण दर 

१ 
घरजग्गा नामसारी णसफारीस 

  

० दणेख ९-१५-३-३ रोपनी सम्म  150.00 
१० दणेख १९-१५-३-३ रोपनीसम्म 200.00 

२० दणेख ५० रोपनीसम्म 300.00 

५० रोपनीभन्दा माणथ 500.00  

२ मोही िगत किा णसफारीस 
१ रोपनी सम्मको 100.00 

१ रोपनी भन्दा माणथको 200.00 

३ घर कायम णसफारीस 
पक्की घर (प्रणत वगि णफट) 3.00 

कच्ची घर (प्रणत वगि णफट) 1.00 

४ सरजणमन णसफारीस दस्तरु   100.00 

५ छात्रवणृत णसफारीस   100.00 

६ णवपन्न/ऄसहाय णवद्याथी छात्रवणृत णसफारीस   णनशलु्क 

७ ऄपाङ्गता भएको णसफारीस   णनशलु्क 

८ ऄस्थाआ बसोबास णसफारीस   100.00 

९ स्थायी बसोबास णसफारीस   100.00 



 

१० नागररकता  णसफारीस 
वशंज 100.00 

ऄणंगकृत 2000.00 

११ णवद्यतु जडान णसफारीस   100.00 

१२ धारा जडान णसफारीस   100.00 

१३ जीणवत रहकेो णसफारीस   100.00 

१४ 
दबैु नाम गरेको व्यणि एकै हो भन्ने वा फरक जन्मणमणत 

संशोधन णसफारीस 
  100.00 

१५ व्यवसाय बन्द णसफारीस   100.00 

१६ व्यवसाय सञ्चािन नभएको णसफारीस   100.00 

१७ व्यापार व्यवसाय नभएको णसफारीस   100.00 

१८ कोटि फी णमनाहा णसफारीस   र्नशुल्क 

१९ नाबािक पररचयपत्र णसफारीस   50.00 

२० चौपाया सम्बन्धी णसफारीस प्रतोगोटा   20.00 

२१ व्यवसाय दताि णसफारीस   500.00 

२२ ईद्योग ठाईँसारी णसफारीस   1000.00 

२३ णवद्यािय ठाईँसारी णसफारीस   500.00 

२४ अन्तररक बसाआसराआ णसफारीस   100.00 

२५ णवद्यािय सञ्चािन स्वीकृत कक्षा वणृि/ णसफारीस   1000.00 

२६ व्यणिगत णववरण णसफाररस/ नवीकरण णसफारीस   100.00 

२७ जग्गा दताि णसफारीस (शकुुम्बाणस णसफाररस णनशलु्क)   200.00 

२८ संरक्षक णसफारीस व्यणिगत   100.00 

२९ संरक्षक णसफारीस संस्थागत   500.00 

३० नेपाि सरकारको नाममा बाटो कायम णसफारीस   200.00 

३१ कोठा खोल्न कायि रोहबरमा बस्ने  णसफारीस   100.00 

३२ 
स्वास््य ईपचारको णसफारीस णनशलु्क ईपचारको िाणग णनशलु्क 

सशलु्क ईपचारको िाणग 100.00  

३३ संस्था दताि णसफारीस 
 व्यणिगत  200.00 

संस्थागत  500.00 

३४ जग्गा धनीपजुाि हराएको णसफारीस   100.00 

३५ जीणवत सँगको नाता प्रमाणणत   100.00 

३६ मतृकसँगको नाता प्रमाणणत   100.00 

३७ अणथिक ऄवस्था बणियो वा सम्पन्नता प्रमाणणत   1000.00 

३८ अणथिक ऄवस्था कमजोर वा णवपन्नता प्रमाणणत   णनशलु्क 

३९ जग्गा मलु्याङ्कन णसफारीस/ प्रमाणणत   
न्युनतम २०० 

भन्दा बर्िमा 
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४० चारणकल्िा प्रमाणणत   100.00 

४१ जन्मणमणत प्रमाणणत   100.00 

४१ घर बाटो प्रमाणणत 
बाटो भएको 500.00 

बाटो नभएको 100.00 

४२ णववाह प्रमाणणत   100.00 

४३ घर पाताि प्रमाणणत   100.00 

४४ कागज/ मञ्जरुरनामा प्रमाणणत   100.00 

४५ हकवािा वा हकदार प्रमाणणत   200.00 

४६ घर सम्पन्न णसफारीस/ प्रमाणणत 
पक्की 1000.00 

कच्ची 100.00 

४७ ऄणववाणहत प्रमाणणत   100.00 

४८ ऄपतुािी णसफाररस   500.00 

४९ ऄन्य णसफारीस वा प्रमाणणत   100.00 

५० घर नक्सापास दस्तरु 

पक्की घर (प्रणत स्वक्यार णफट रु ३ का 

दरिे) 
1000.00 

कच्ची घर 500.00 

५१ नक्सा पास णनवदेन फाराम दस्तरु   50.00 

५२ सरसफाआ शलु्क 
माणसक 50.00 

सरसफाआ काडिको 100.00 

  नोट: सरसफाआ सम्बन्धी पवुािधार बनेपणछ िाग्नेछ । 

५३ घर खािी गराईँदा प्रणतणदन    500.00 

माणथ ईणल्िणखत णसफारीस वा प्रमाणणतको प्रणतणिपी अवश्यक परेमा पणन सरुु तोणकएको दस्तरु पनु: िाग्नेछ । र ईणल्िणखत 

कागजात ऄगं्रेजी भाषामा अवश्यक परेमा रु. ५०० िाग्नेछ । माणथ ईणल्िणखत णसफारीस र प्रमाणणत बाहके कुनै णनणिय वा 

फैसिा अणदको नक्कि अवश्यक परेमा प्रणतपाना १० रुपैया दस्तरु िाग्नेछ ।  

  दताि शुल्क     

५४ जन्म दताि ३५ णदनणभत्र भए णनशलु्क ऄन्यथा 100.00 

५५ मतृ्य दताि ३५ णदनणभत्र भए णनशलु्क ऄन्यथा 100.00 

५६ बसाआसराआ जाने अईने दताि ३५ णदनणभत्र भए णनशलु्क ऄन्यथा 100.00 

५७ सम्बन्धणवच्छेद दताि ३५ णदनणभत्र भए णनशलु्क ऄन्यथा 100.00 

५८ णववाह दताि ३५ णदनणभत्र भए णनशलु्क ऄन्यथा 100.00 

५९ 

६० 
नयाँ व्यवसाय दताि 

१ िाख सम्मको 1000.00 

१ िाख दणेख ३ िाख सम्म 3000.00 

३ िाख दणेख ५ िाख सम्मको 6000.00 

५  िाखदणेख २० िाख सम्म  12000.00 



 

२० भन्दा माथी १ करोड सम्म  20000.00 

१ करोड दणेख ५ करोड सम्म  30000.00 

५ करोड माणथ  50000.00 

 

६१ 
ईजरुी दताि तथा मिुा दस्तरु 

 वडामा 100.00 

पाणिकामा 200.00 

 

६२ 

व्यवसाय नणवकरण १ िाख सम्मको 600.00 

१ िाख दणेख ३ िाख सम्म 1000.00 

३ िाख दणेख ५ िाख सम्मको 1600.00 

५  िाखदणेख २० िाख सम्म  3000.00 

२० भन्दा माथी १ करोड सम्म  5000.00 

१ करोड दणेख ५ करोड सम्म  8000.00 

५ करोड माणथ  15000.00 
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