
 

 
 

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाको आत्रथिक ऐन २०७८ 

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्िन्वर्न गनि बनेको त्रवधरे्क २०७८ 

प्रस्तावना: त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाको आत्रथिक वर्ि २०७८/०७९ को अथि सम्बन्धि प्रस्ताविाई 

कार्ािन्वर्न गनिको त्रनत्रित्त स्थानीर् कर तथा शुल्क संकिन गने, छुट त्रिने तथा आर् संकिनको 

प्रशासत्रनक व्यबस्था गनि वान्क्षत्रनर् भएकोिे, 

नेपािको संत्रबधान धारा २२८ को उपधारा (२) बिोत्रिि त्रिपुरासुन्दरी गाउँसभािे र्ो ऐन बनाएको छ| 

१.संत्रिप्त नाम र प्रारम्भ: (१)र्स ऐनको नाि "आत्रथिक ऐन २०७८ " रहेको छ | 

(२)र्ो ऐन त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाको गाउँ सभाबाट पास भएको त्रित्रतिेन्धि त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिका 

को समू्पर्ि षेित्रभि िागू हुनेछ| 

२.सम्पत्रि कर: गाउँपात्रिका षेित्रभि अनुसूची (१) बिोत्रिि एत्रककृत सम्पत्रत कर घरिग्गा कर िगाई 

असुि उपर गररनेछ | 

३.घर वहाि कर: गाउँपात्रिका षेित्रभि कुनै व्यन्धि वा संस्थािे भवन,घर, पसि , ग्यारेि ,गोिाि टहरा 

,छप्पर, िग्गा वा पोिरी पुरै आंत्रशक तबरिे वहाििा त्रिएकोिा अनुसूची (२) बिोत्रिि घर िग्गा वहाि 

कर िगाइने र असुि गररनेछ| 

४.व्यवसार् कर: गाउँपात्रिका षेित्रभि व्यापार ,व्यवसार् वा सेवािा पँूिीगत िगानी र आत्रथिक 

कारोबारका आधारिा अनुसूची (३) बिोत्रिि व्यबसार् कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ | 

५.जडीबुटी,कवाडी र जीवजनु्त कर:गाउँपात्रिका षेित्रभि कुनै व्यन्धि वा संस्थािे ऊन ,िाटो 

,ित्रिबुटी, वनकस ,कवािी िाि र प्रचत्रित कानुनिे त्रनरे्ध गररएको िीविनु्त वाहेकका अन्य िृत वा 

िाररएका िीविनु्तको हाढ,त्रसङ,प्वाि, छािा िस्ता बसु्तको व्यावसात्रर्क कारोबार गरे बापत अनुसूची 

(४) बिोत्रििको कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ | 

६.सवारी साधन कर : गाउँपात्रिका षेित्रभि िताि भएका सवारी साधनिा अनुसूची (५) बिोत्रिि सवारी  

साधन कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ| तर प्रिेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्यथा व्यबस्था 

भएको अवस्थािा सोत्रह बिोत्रिि हुनेछ| 

७.त्रबज्ञापन कर: गाउँपात्रिका षेित्रभि हुने त्रबज्ञापन अनुसूची (६)बिोत्रिििा त्रबज्ञापन कर िगाइने र 

असूि उपर गररनेछ | तर प्रिेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्यथा व्यबस्था भएको अवस्थािा 

सोत्रह बिोत्रिि हुनेछ | 



 

 
 

८.मनोरंजन कर:गाउँपात्रिका षेित्रभि हुने िनोरंिन व्यबसार् सेवािा अनुसूची (७) बिोत्रिि व्यबसार् 

कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ | तर प्रिेश कानुन स्वीकृत भै सो कानुनिा अन्यथा व्यवस्था भएको 

अवस्थािा सोत्रह बिोत्रिि हुनेछ | 

९.बहाि त्रबटौरी कर: गाउँपात्रिकाका षेित्रभि आफूिे त्रनिािर् ,रेििेि वा संचािन गरेका अनुसूची (८) 

िा उले्लि भए अनुसार हाट बिार वा पसि िा सोत्रह अनुसूचीिा भएको व्यबस्था अनुसार बहाि त्रबटैरी 

शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ| 

१०.पात्रकिं ग शुल्क: गाउँपात्रिका षेित्रभि कुनै सवारी साधनिाई पात्रकिं ग सुत्रबधा उपिब्ध गराए बापत 

अनुसूची (९)बिोत्रिि पात्रकिं ग शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ| 

११.टर ेत्रकंग,कार्ोत्रकड,क्यात्रनंग,बन्जी जम्मं्पग, त्रजपफ्ल्यर र rafting शुल्क:गाउँपात्रिकािे आफ्नो 

षेित्रभि टर ेत्रकंग,कार्ोत्रकि,क्यात्रनंग,बन्क्िी िन्धमं्पग, त्रिपफ्यर र rafting सेवा वा व्यबसार् संचािन 

गरेवापत अनुसूची (१०) बिोत्रििको शुल्क िगाइने र असुि उपर गररनेछ | 

१२.सेवा शुल्क ,दसु्तर: गाउँपात्रिकािे त्रनिािर् संचािन वा व्यबस्थापन गरेका अनुसूची ११ िा उले्लन्धित 

स्थानीर् पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवा िा सेवाग्राही बाट सोत्रह अनुसूचीिा व्यबस्था भए अनुसार 

शुल्क िगाइने र असुि उपर गररनेछ | 

१३.पर्िटन शुल्क : गाउँपात्रिकािे आफ्नो षेित्रभि प्रवेश गने पर्िटकहरुबाट  अनुसूची १२ िा उले्लन्धित  

िरिा प्रर्टन शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ | तर प्रिेश कानुन स्वीकृत भै सो कानुनिा अन्यथा 

व्यबस्था भएको अवस्थािा सोत्रह बिोत्रिि हुनेछ | 

 

१४. कर छुट : र्स ऐन बिोत्रिि कर त्रतने िात्रर्त्व भएका व्यन्धि वा संस्था हरुिाई कुनै पत्रन त्रकत्रसिको 

कर छुट त्रिइनेछैन| तर सहारा त्रबत्रहन अपांगता भएका नागररक , िैबी प्रकोप त्रपत्रित  र एकि र त्रबधुवा  

ित्रहिाको त्रसफाररस िसु्तर छुट त्रिन भने कुनै बाधा छैन | 

१५.कर िथा शुल्क संकिन सम्बम्न्ध कार्ित्रवत्रध: र्ो ऐनिा भएको व्यबस्था अनुसार कर तथा शुल्क 

संकिन सम्बन्धि कार्ित्रवत्रध गाउँपात्रिकािे तोके अनुसार हुनेछ| 

१६.संसोधन: र्ो ऐन िाई आवश्यकता अनुसार गाउँसभा बाट आबश्यक संसोधन तथा पररिाििन गनि 

सत्रकने छ | 



 

 
 

१७. र्स ऐन बिोत्रिि िगाइने कर िगार्त चोरी त्रनकासी गरेको पाइएिा गाउँकार्िपात्रिका बाट तोत्रकए 

बिोत्रिि िण्ड िररवाना गनि सत्रकने  छ | 

नेपािको संत्रबधान २०७२ को धारा २२८ (२) बमोत्रजम स्थानीर् िहमा िगाइने करको दर 

(ऐनको दफा २ संग सम्बम्न्धि ) 

आ.व. ०७८/०७९को िात्रग कर राजस्व,गैर कर राजस्व िगार्ि सबै प्रकारका राजस्वको दर 

बमोत्रजम देहार् बमोत्रजमको कर त्रनधािरण गने भत्रन राजश्व परामशि सत्रमत्रििे त्रदएको सुझाबिाई 

कार्िपात्रिकािे स्वीकृत्रि गरेकोिे आजको सभािे देहार् बमोत्रजमको कर राजश्व, गैर कर राजस्व 

िगार्ि सबै प्रकारका राजस्वको करको दरिाई  आजको सभािे सविसम्मत्रि स्वीकृिीगदिछ| 

अनुसूची १ 

१.सम्पत्रि कर 

१.१ घर कर बात्रर्िक 

  पत्रहिो 

तिा  रु. 

िोस्रो तिा 

रु. 

तेस्रो 

तिा 

रु. 

तेस्रो 

तिा 

भन्दा 

िात्रथ 

रु. 

१ पक्की प्रत्रत घरधुरी  ३०० ५०० ९०० १२०० 

२ कच्ची प्रत्रतघर घरधुरी  १०० १०० १०० १०० 

 

अनुसूची २ 

१.२ मािपोि दसु्तर 

क्र.स त्रववरर् अब्बि रु. िोर्ि रु. त्रसि रु. चाहर 

रु. 

१ िेत प्रत्रत रोपनी २० १५ १० १० 

२ पािो प्रत्रत रोपनी १० १० १० १० 

नोट: मािपोि उठाउन रु १०|- भन्दा कम शुल्क आएको खण्डमा रु १०|- िाई नु्यनिम रकम 

मात्रन रत्रसद कात्रटनेछ | 

अनुसूची ३ 

 

२.बहाि कर 



 

 
 

२.१ घर बहाि कर 

क्र.स त्रववरर् शुल्क रु. कैत्रफर्त   

१. घर भािा बापत घरधनीिे पाउने बहाि 

रकिको 

१० प्रत्रतशत    

२.२ अन्य बहाि कर 

१. भवन, पसि,ग्यारेि,गोिाि ,टहरा 

,छप्पर,िग्गा वा पोिरी बापत पाउने 

वहाि रकिको 

१० प्रत्रतशत    

अनुसूची ४ 

३.व्यवसार् 

क्र.स. त्रववरर् िताि 

शुल्क 

रु. 

नत्रबकरर् शुल्क 

रु. 

कैत्रफर्त  

३.१ उपभोग्य सामग्री कर 

१ त्रकराना पसि-(थोक) २००० १०००   

२ त्रकराना पसि- िुद्रा १००० ५००   

३ साधारर् पसि िुद्रा त्रबके्रता १००० ५००   

४ तरकारी तथा फिफुि थोक पसि १००० ५००   

५ तरकारी तथा फिफुि िुद्रा पसि ५०० २००   

६ िासु तथा िाछा पसि(थोक) १००० ५००   

७ िासु तथा िाछा पसि(िुद्रा) ५०० २००   

३.२ व्यबसार् कर 

१ भािा पसि (थोक ) १००० ५००   

२. भािा पसि (िुद्रा) ८०० ३००   

३ रि,त्रसिेन्ट,ककि ट पाता (िध्यि) ५००० २००० बीस 

िाि 

भन्दा 

कि 

 

४ रि,त्रसिेन्ट,ककि ट पाता (उच्च) ८००० ३००० बीस 

िाि 

भन्दा 

िात्रथ 

 

५ रंग,रोगन,त्रससा,पिाईउिपसि (थोक) ८००० ३०००   

६. त्रबिुिीको पसि ठुिो ८००० ३००० रु पाँच 

िाि 
 



 

 
 

भन्दा 

बढी पंुिी 

७. त्रबिुिीको सिान पसि सानो ३००० १५०० रु पाँच 

िाि 

भन्दा 

कि पंुिी 

 

८. सेनेटरी सािान  पसि (थोक) ५००० २०००   

९. सेनेटरी सािान पसि (िुद्रा) ३००० १०००   

१० रेत्रिर्ो, त्रटभी, घिी ,क्यासेट ,क्यािेरा ,त्रिि 

िोबाइि िगाएत इिेक्ट्र ोत्रनक सािान 

,कम्प्युटर त्रबत्रक्र पसि 

५००० ३०००   

११ रेत्रिर्ो, त्रटभी, घिी ,क्यासेट ,क्यािेरा ,त्रिि 

िोबाइि िगाएत इिेक्ट्र ोत्रनक सािान 

,कम्प्युटर  ििित पसि 

३००० १५००   

१२ फुत्रनिचर तथा काठको सािान त्रबके्रता पसि ५००० २०००   

१३ कपिा पसि ३००० १५००   

१४ फेन्सी पसि २००० १०००   

१५ आटि व्यबसार् ,फोटो सु्टत्रिर्ो २००० १०००   

१६ से्टशनरी पुस्तक पसि थोक त्रबके्रता ३००० १०००   

१७ वकि शप(िोटरसाइकि) ५००० ३०००   

१८. वकि शप (चारपांगे्र र ठुिो साधन) १०००० ५०००   

१९ से्टशनरी पसि  िुद्रा १००० ५००   

२० िेश हाउस २००० १०००   

२१ त्रगफ्ट तथा कसे्मत्रटक पसि २००० १०००   

२२ वु्यटी पाििर २००० १०००   

२३ सुनचांिी पसि ३००० १०००   

२४ टेन्ट हाउस र क्याटररंग ३००० १५००   

२५ ित्रिरा पसि(थोक त्रबके्रता ) ५००० ३०००   

२६ ित्रिरा पसि (िुद्रा त्रबके्रता  ) २००० १०००   

२७ सत्रटंग सुत्रटंग िेत्रिस एंि िेंट्स २००० १०००   

२८ टेिररंग (त्रसिाई िाि) १००० ५००   

२९ सैिुन २००० १०००   

३० वु्यटी पाििर टर ेत्रनंग सेन्टर १००० ५००   



 

 
 

३१ कम्प्युटर त्रबत्रक्र ििित ३००० १०००   

३२ 

 

िोको, नाम्लो ,भकारी,प्लान्धस्टक, तथा 

बेतबासका सािानहरु 

५०० २००   

३३ कवािी व्यबसार् २००० १०००   

३४ बैकन्धिक उिाि २००० १०००   

३५ चस्मा पसि िताि १००० ५००   

३६ सािुिात्रर्क भवन तथा तािीि 

हि(नाफािुिक) 

२००० १०००   

३७ िर ाईत्रभङ सेन्टर चार पांगे्र वा िुई पांगे्र  १०००० २०००   

३८ होििेकोर  २००० १०००   

३.३ कृत्रि िफि  

१ पोल्ट्र ी फिि २००० १०००   

२ कृत्रर् फिि २००० १०००   

३ कृत्रर् सािग्री त्रबत्रक्र केन्द्र २००० १०००   

४ एग्रोभेट २००० १०००   

५ कृत्रर् उपकरर् ििित तथा त्रबत्रक्र २००० १०००   

६ रासार्त्रनक िि ,त्रवउ त्रविन, त्रकटनासक 

और्त्रध,िाना ,चल्ला ,त्रबत्रक्र भेटेनरी सेवा 

सिेत 

२००० १०००   

३.४ होटि व्यबसार् िफि  

१ सुत्रबधा सम्पन्न व्यावसात्रर्क ररसोटि १०००० ५०००   

२ सुत्रबधा सम्पन्न िाना तथा बासको व्यबस्था 

भएको 

२००० १०००   

३ स-साना िािा पसि तथा िाना त्रचर्ा पसि १००० ५००   

४ घुम्ती तथा ठेिा पसि ५०० २००   

५. सुत्रबधा सम्पन्न रेसु्टरेन्टहरु  ३००० १५००   

३.५ स्वास्थ्य सेवा िफि  

१ न्धित्रनक ५००० २०००   

२ और्त्रध पसि थोक त्रबके्रता ८००० २०००   

३ और्त्रध पसि िुद्रा त्रबके्रता २००० १०००   

४ त्रनिी अस्पताि तथा नुत्रसिंग होि १०००० ५०००   

५ त्रनिी न्धित्रनक तथा याब सेवा ५००० २०००   

 



 

 
 

३.६ कम्पनी िफि  

१ त्रबज्ञापन एिेंसी २००० १०००   

२ परािशि िाता (कन्सिटेंसी) ८००० ३०००   

३ बोत्रििंग सू्कि(आधारभूत १-३) ३००० १०००   

४ बोत्रििंग सू्कि(आधारभूत १-५) ५००० २०००   

५ बोत्रििंग सू्कि(आधारभूत १-८) १०००० ३०००   

६ बोत्रििंग सू्कि िाध्यत्रिक(९-१२) १५००० ५०००   

७ त्रनत्रि क्याम्पस १५००० ५०००   

८ पूवि आधारभूत तह िोटेंश्वरी २००० १०००   

९ कानुनी परािशि तथा िेिापढी सेवा ३००० १०००   

१० इन्धन्क्ित्रनर्ररंग परािशि सेवा २०००० १००००   

११ शैत्रषक परािशि सेवा ५००० ३०००   

१२ कम्प्युटर,फोटोकपी,टूरु्शन तथा भार्ा त्रशषर् 

संचािन तफि  

३००० १०००   

१३ एन सेि टावर ,एन.त्रट.सी. टावर १५००० १००००   

१४ इन्टरनेट टावर ५००० ३०००   

१५ केबुि प्रसारर् ३००० १०००   

१६ फोटोकपी,फ्याक्स ,िेत्रिनेशन,बेंिीग ,कुररअर २००० १०००   

३.७ त्रवत्रिर् संस्था िफि  

१ 'क' वगि बैंक २०००० १५०००   

२ 'ि' वगि बैंक वा त्रवत्तीर् संस्था १५००० १००००   

३ 'ग' वगि बैंक वा त्रवत्तीर् संस्था १०००० ८०००   

४ 'घ' वगि बैंक वा त्रवत्तीर् संस्था ८००० ६०००   

५. कृत्रर् सहकारी संस्था ३००० १०००   

६. बचत तथा ऋर् सहकारी संस्था ८००० ५०००   

७ बचत तथा ऋर् सहकारी संस्थाको आ ब 

ररपोटि अनुसार प्रत्रत एक िाि नाफािा 

नू्यनति 

१ 

प्रत्रतशत 

............ प्रत्रत एक 

िाि िा 
 

८ कृत्रर् तथा सेवािुिक सहकारी संस्थाको िेिा 

पररषर् ररपोटि अनुसार प्रत्रत एक िाि 

नाफािा 

०.५ 

प्रत्रतशत 

........... प्रत्रत एक 

िाििा 
 

९ ित्रहिा तथा वचत सहकारी संस्था ०.५ .............. प्रत्रत एक 

िाि िा 
 



 

 
 

१० रेत्रिटेन्स सेवा बात्रर्िक िुनाफाको ३००० १ प्रत्रतशत   

११ त्रबिा कम्पनी /एिेन्ट कम्पनी िताि ५००० ३०००   

३.८ उधोग िफि                              (रु) 

१ पाउरोटी,बरफ,त्रबसु्कट,तथा  चाउत्रिन  उधोग ५०० २००   

२ पोत्रित्रथन पाइप तथा अन्य प्लान्धस्टकका 

सािानहरुको उधोग 

५००० ३०००   

३ फुत्रनिचर त्रनिािर् उधोग(घरेिु) ५००० ३०००   

४ िैनबत्ती तथा अगर बत्रत्त उधोग ५०० २००   

५. िसिा उधोग ५०० २००   

६ ह्रु्ि पाइप, त्रबधुत पोि ,तार बार पोि 

त्रसिेन्ट ब्लक  र त्रसिेन्ट रेत्रिंग उधोग 

१०००० ५०००   

७ बािुवा िानी /ढंुगा त्रगट्टी िानी संचािन २०००० १००००   

८ झोिा तर्ारी गने उधोग (कपिाको) १००० ५००   

९ िेरी उधोग(िुग्ध तथा िुग्ध सम्बिी अन्य 

व्यबसार् 

१००० ५००   

१० सत्रिि उधोग ५००० ३०००   

११ त्रग्रि सटर उद्योग  ५००० ३०००   

१२ कुटानी त्रपसानी त्रिि १००० ५००   

१३ पानी घट्ट ६०० ४००   

१४. क्रसर उद्योग सानो वात्रर्िक २०००० १५०००   

१५ क्रसर उद्योग िझौिा बात्रर्िक ४०००० २५०००   

१६ क्रसर उद्योग ठुिो वात्रर्िक ५०००० ३००००   

१७ त्रसिेन्ट उद्योग ५०००० ३००००   

१८ ग्यास उद्योग ४०००० २५०००   

१९ बािुवा धुने उद्योग वात्रर्िक १०००० ५०००   

२० बािुवा िानी तथा ढंुगा िानी अनुित्रत 

त्रसफाररस िसु्तर 

५००००    

२१ बािुवा िानी तथा ढंुगा िानी नािसारी  िसु्तर २००००    

२२ इट्टा, ब्लक,ररंग,र टार्िउद्योग ठुिो २०००० १५०००   

२३ ब्लक,ररंग,र टार्ि उद्योग सानो ५००० ३०००   

२४ इट्टा उद्योग (ठुिो) ३५००० १५०००   

२५ इट्टा उद्योग (सानो तथा घरेिु) ५००० ३०००   

२६ िािि,िैििी ,िगार्त स्थानीर् बािा त्रनिािर् १००० ५००   



 

 
 

तथा त्रबत्रक्र 

२७ त्रसरक िसना उद्योग ३००० १०००   

२८ छािा िुत्ता उत्पािन तथात्रबत्रक्र पसि १००० ५००   

२९. पेटर ोि पम्प त्रसफाररस  ५०००० २५०००   

३० आरन िताि  २०० १००   

३१ १० िाि सम्म िगानी भएको 

त्रग्रि/न्धस्टि/आििुनीर्िUPVC/CPVCफेत्रिकेसन  

३००० १०००   

३.९ त्रनमािण व्यबसार्ी 

१ क शे्रर्ी ३०००० २५०००   

२ ि शे्रर्ी २५००० २००००   

३ ग शे्रर्ी २०००० १५०००   

४ घ शे्रर्ी १०००० ३०००   

३.१० र्ािार्ाि व्यवसार् िथा रुट परत्रमट शुल्क  

१. टर ीपर १० पांगे्र(१४ त्रिटर वा सो भन्दा िात्रथ 

िम्बाई ) 

५००० २०००   

२. टर ीपर ६  पांगे्र(७ त्रिटर वा सो भन्दा िात्रथ 

िम्बाई ) 

३००० १०००   

३. आईचर २००० १०००   

४. स्वराि २००० १०००   

५. टर र्ाकटर २००० २०००   

६. इट्टा,ढंुगा, वािुवा तथा संकिन(त्रिपो) ५००० ३०००   

 

३.११ वािुवा ,ढंुगा ,रोडा,त्रगट्टी,ग्रावेि त्रनकासी कर प्रत्रि त्रटप (ठेक्का निाग्दाको आवस्था)           

(रु.) 

१ टर ीपर प्रत्रतत्रटप १० पांगे्र(१४ त्रिटर वा सो भन्दा 

िात्रथ िम्बाई ) (पटक) 

१०००    

२ टर ीपर प्रत्रतत्रटप ६  पांगे्र(७ त्रिटर वा सो भन्दा 

िात्रथ िम्बाई ) पटक  

१०००    

३ आईचर पटक  ५००    

४ स्वराि पटक  ५००    

५ टर र्ाकटर पटक  ५००    

६ इट्टा,ढंुगा, वािुवा संकिन(त्रिपो)प्रत्रत त्रटप  २००    

अनुसूची ५ 

४.जत्रडबुटी,कवाडी र जीवजनु्त कर : 



 

 
 

४.१चौपार्,चखेरु जन्य पदाथि एवं अंग: 

क्र.स त्रववरर् रकि रु.    

१ हाि प्रत्रत के.िी १    

२ त्रसंग प्रत्रत के.िी. २    

३ िुर प्रत्रत के .िी. २    

४ छािा ठुिो प्रत्रत गोटा २५    

५ छािा सानो प्रत्रत गोटा २५    

६ हाँस ,कुिुरा िस्ता पन्क्छीहरुको प्वाि 

प्रत्रत के.िी 

१/५०    

७ िगर ऊन(प्राकृत्रतक र कृत्रति )प्रत्रत 

के.िी. 

१/५० 

 

   

४.२ बनपैदावार 

क्र.स त्रववरर् प्रत्रत कु्यत्रफट 

आन्तररक 

त्रनकासी (रु) 

प्रत्रत कु्यत्रफट 

वाहर् 

त्रनकासी (रु) 

  

१ सुकेढिेका काठ िुन प्रर्ोग गनि िार्क 

सािको काठ प्रत्रत कु्यत्रफट  

१०० २००   

२ सुकेढिेका काठ िुन प्रर्ोग गनि िार्क 

त्रससौ िगार्तको काठ प्रत्रत कु्यत्रफट  

५० १००   

३ सुकेढिेका काठ िुन िाउरा प्रर्ोग गनि 

िार्क प्रत्रत कुत्रवन्टि 

१०० १५०   

४ बाँस गोटा ५ ५   

५ बन त्रनर्िाविीिे तोत्रकएको ित्रिबुटी प्रत्रत 

के.िी 

१ १   

६ वनकास अन्धम्लसो कुचो ,वात्रवर्ो 

,ििहनपत्ता, पटेर, छावािी, पराि 

,बकास ,िोिा ,त्रनगािो प्रत्रत के.िी 

१ १   

७ िोटो (त्रिसा) प्रत्रत के.िी १ १   

८ सािको (त्रवर्ा ) प्रत्रत के िी १  १   

९ सल्लाको त्रसम्प्टा प्रत्रत के िी १  १   

अनुसूची ६ 

५.सवारी साधान कर 

५.१ सवारी साधान िफि  (वात्रििक)                रु. 

१ ढुवानी सेवा साना गािीहरु(light 

vehicle) सूचीकृत  

१०००    



 

 
 

२ ढुवानी सेवा ठुिा गािीहरु (heavy 

vehicle ) सुत्रचकृत  

५०००    

३ एक्कसाभेटर (एक आत्रथिक वर्िको िात्रग 

गा.पा.िा सुत्रचकृत ) 

१५०००    

४ िेत्रसवी  (एक आत्रथिक वर्िको िात्रग 

गा.पा.िा सुत्रचकृत ) 

१००००    

५ टर ान्सपोटि सेवा ५००० २०००   

६ ढुवानी सेवा त्रिनी ३००० २०००   

५.२ पटके कर  (वात्रििक)         रु. 

१ पटके सवारी कर(बस ,टरक,िहरी,ठुिा 

सवारी साधन ) 

२५    

२ टर र्ाक्ट्र ,टरक  १५    

३ कार साना त्रनिी सवारी साधन १०    

अनुसूची ७ 

५.३ त्रबज्ञापन कर 

क्र.स. त्रववरर् शुल्क रु.    

१ ग्लो साइनबोिि, िीपीएस बोिि प्रत्रत वगि 

त्रफट 

५०    

२ ब्यानर(बढीिा एक ित्रहना सम्मको िात्रग 

)प्रत्रतगोटा 

१००    

३ आफ्नो व्यवसार् को पत्रहचान को िात्रग 

व्यबसार् स्थििा रािेको साइनबोििको 

५००    

४ वाि पेन्ट त्रबज्ञापन प्रत्रत वगि.त्रफट १०    

अनुसूची ८ 

७.मनोरंजन कर( बात्रििक) 

क्र.स. त्रववरर् शुल्क रु. कैत्रफर्त   

१ त्रसनेिा हि १०००० वात्रर्िक   

२ नाट्यशािा २००० वात्रर्िक   

३ रोधीघर ५००० वात्रर्िक   

४ िोहोरर साँझ ५००० वात्रर्िक   

५ सांसृ्कत्रतक प्रिशनी (त्रवत्रभन्न सांसृ्कत्रतक 

कार्िक्रि ) 

१००० प्रत्रत त्रिन   

६ िािु,सकि स ,चटक ४०० प्रत्रत त्रिन   

पुनश्च:कुनै पत्रन संघ संस्थाबाट आर्ोजना हुने महोत्सब प्रदशिनीको प्रवेश शुल्कमा त्रटकटको ५ 

प्रत्रिशि र सो प्रदशनीस्थिको त्रभि रमाइिो मेिा सकि स र्सै्त प्रकृत्रिका अन्य कार्िक्रममा 



 

 
 

त्रटकटको १० प्रत्रिशि कर 

अनुसूची ९ 

८.बहाि त्रबटौरी कर : 

 

क्र.स. त्रववरर् शुल्क रु. कैत्रफर्त   

१ हि भािा ठुिो २००० प्रत्रत त्रिन   

२ हि भािा सानो १००० प्रत्रत त्रिन    

३ अस्थाई पसि १००० वात्रर्िक   

अनुसूची १० 

९.पात्रकिं ग शुल्क : 

 

क्र.स. त्रववरर् शुल्क रु. कैत्रिर्त   

१ चार पांगे्र २० प्रत्रत त्रिन   

२ िुई पांगे्र (िोटरसाईकि ) १५ प्रत्रत त्रिन   

३ पटके १० प्रत्रत त्रिन   

४ बस, टरक, टर ीपर,िेत्रसबी ३० प्रत्रत त्रिन   

अनुसूची ११ 

१०.टर ेत्रकंग,कोर्ोत्रकड,बन्जी जम्मं्पग ,त्रजम्प्फ्लार्र र रेम्टंग शुल्क ) 

क्र.स. त्रववरर् शुल्क रु.    

१ रेन्धफं्टगव्यवसार् िताि  ५००० २५००   

अनुसूची १२ 

११.सेवा शुल्क/दसु्तर: 

क्र.स त्रववरर् शुल्क रु. कैत्रफर्त   

१ िन्त्रािर् त्रसफाररस  २०० र्ोिना िाग 

तथा सम्पन्न 

त्रसफाररस 

िसु्तर 

  

२ त्रवभाग त्रसफाररस  १५०    

३ त्रित्रभिन त्रसफाररस  १००    

४ पक्का घरको सत्रिििन बापत १०००    

५ अन्य सबै प्रकारको सत्रिििन बापत १०००    

६ रकि किि उठार् बापत सर्किा १ प्रत्रतशत    

७ हरेक त्रनबेिन िताि शुल्क प्रत्रत  त्रटकट १०    



 

 
 

गोटा बापत रु. 

८ त्रििापि शुल्क िुवै पषिाई आधा ५००/५००    

९ घर न. पे्लट प्रत्रतगोटा २००    

१० टोि त्रवकाससत्रित्रत िताि शुल्क नवीकरर् २००    

११. घर त्रनिािर् िा िागे्न पूवािधार ििित सम्भार 

शुल्क 

पक्की रु 

१००० ,कच्ची 

रु २५० 

   

१२ नागररकता सत्रिििन िुचुल्का २००    

१३ पशु/पशुिन्य व्यबसार् िताि को सत्रिििन ४००    

१४. िग्गा नापी गनि त्रफल्डिा अत्रिनी िटाए 

बापत 

रु २०००    

११.१ घर नक्सा पास दसु्तर: 

क्र.स. त्रववरर् शुल्क रु.    

१. नक्सा पास त्रनवेिन फाराि िसु्तर ५००    

२ पक्की घरको िात्रग पिािि त्रनिािर् प्रत्रत 

sq.ft िसु्तर 

१    

३ कच्ची घरको प्रत्रत sq.ft. िसु्तर ०.५    

४ गा.पा हुनुभन्दा अत्रघ त्रनिािर् गरेको नक्सा 

पास िापिण्ड प्रत्रत sq.ft 

३    

५ सात्रबक घर पररवतिन नहुनेगरर ििित 

सम्भार गनुिपरेिा एकिुस्ट रु 

५००    

६ नक्सा नािसारी तथा नत्रवकरर् बापत ५००    

७. नर्ाँ घर नक्सा पास २    

पुनश्च:पुरानो घरको प्रात्रबत्रधक बाट अबिोकन गिाि िागे्न रकििा सम्बन्धित घर धनीिे िचि व्योहोनुि पने 

११.२अन्य त्रसफाररस दसु्तर : 

क्र.स. त्रववरर् शुल्क रु.    

१ नक्सा पास नर्ा त्रनिािर् हुने पक्की 

घर/भवन 

१००    

२ संस्थागत त्रसफाररस २००    

३ िुचुल्का सत्रहतको नागररकता/प्रत्रतत्रित्रप 

त्रसफाररस 

५००    

४ अंत्रगकृत नागररकता त्रसफाररस १०००    

५ प्रहरी िुचुल्का त्रसफाररस २००    

६ चार त्रकल्ला त्रसफाररस ५००    



 

 
 

७ घर बाटो त्रसफाररस २००    

८ फोटो सत्रहतको नाता प्रिात्रर्त ५००    

९ िग्गा नािसारी सम्बन्धि त्रसफाररस  

िुचुल्का 

२००    

१० बेपत्ता नागररकको िग्गा नािसारी 

त्रसफाररस 

१०००    

११ भारत िाने आउने त्रसफाररस २००    

१२ संस्था िताि त्रसफाररस १०००    

१३ संस्था नत्रबकरर् त्रसफाररस ५००    

१४ बैिेत्रशक प्रर्ोिनको िात्रग त्रसफाररस २००    

१५ रुि काट्न प्रत्रत रुि (आवािी) २०० प्रत्रत गोटा   

१६ त्रबधुत िीटरत्रसफाररस २००    

१७ उधोग िताि त्रसफाररस १०००    

 

१८ 

पसि िताि त्रसफाररस १००    

१९ कुटानी त्रपसानी त्रिि िताि (ठुिो ) २००    

२० कुटानी त्रपसानी त्रिि (सानो) २००    

२१ काठ त्रिि िताि त्रसफाररस २००    

२२ िात्रथ उले्लन्धित भन्दा अन्य प्रकृत्रतको 

त्रसफाररस िाग भई आएिा प्रकृत्रत हेरी 

गररनेछ 

२००    

२३ अपुतािी त्रसफाररस २००    

२४ िोही िगत कट्टा त्रसफाररस २००    

२५ घर कार्ि त्रसफाररस २००    

२६ छािबृती त्रसफाररस त्रनशुल्क    

२७ त्रबपन्न त्रबधर्ाथी छािवृत्रत्त त्रसफाररस त्रन:शुल्क    

२८ अपाङ्ग/िेस्ठनागररक त्रसफाररस त्रन:शुल्क    

२९ अस्थाई बसोबास त्रसफाररस २००    

३० स्थाई बसोबास त्रसफाररस २००    

३१ आत्रथिक व्यबस्था बत्रिर्ो वा सम्पन्नता 

प्रिात्रर्त त्रसफाररस 

५००    

३२ आत्रथिक व्यबस्था कम्प्िोर वा त्रवपन्नता 

प्रिात्रर्त 

त्रन:शुल्क    

३३ धारा ििान त्रसफाररस १००    



 

 
 

३४ िीत्रवत रहेको त्रसफाररस २००    

३५ िुवै नाि गरेको व्यन्धि एकै हो भने्न 

त्रसफाररस/फरक  िन्म त्रित्रत संसोधन 

त्रसफाररस 

२००    

३६ िग्गा िुयांकन त्रसफाररस /प्रिात्रर्त २००    

३७ व्यबसार् बन्द त्रसफाररस २००    

३८ व्यबसार् संचािन नभएको त्रसफाररस २००    

३९ कोट त्रफ त्रिनाह त्रसफाररस २००    

४० नावािक पररचर् त्रसफाररस त्रनशुल्क    

४१ चौपार् सम्बन्धि िररि त्रबत्रक्र त्रसफाररस २००    

४२ उधोग ठाउँ सारी त्रसफाररस २००    

४३ त्रबद्यािर् ठाउँ सारी त्रसफाररस २००    

४४ आन्तररक बसाइसराइ त्रसफाररस २००    

४५ त्रबद्यािर् संचािन स्वीकृत्रत/कषा  थप 

त्रसफाररस 

२००    

४६ व्यन्धिगत त्रववरर् त्रसफाररस २००    

४७ िग्गा िताि त्रसफाररस २००    

४८ संरषक त्रसफाररस (व्यन्धिगत ) त्रनशुल्क    

४९ संरषक त्रसफाररस (संस्थागत) २००    

५० नेपाि सरकारको नाििा बाटो कार्ि 

त्रसफाररस 

२००    

५१ िीत्रवतसंग को नाता प्रिात्रर्त २००    

५२ िृतकसंग को नाता प्रिात्रर्त २००    

५३ कोठा िोल्ने कार्ििा/रहोबरिा बसे्न २००    

५४ त्रनशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचार 

त्रसफाररस 

त्रनशुल्क    

५५ अन्य कार्ाििर् को िाग अनुसार त्रववरर् 

िुिाई पठाउने त्रसफाररस 

२००    

५६ त्रववाह प्रिात्रर्त २००    

५७ कागि/िंिुररनािा प्रिात्रर्त २००    

५८ अत्रववात्रहत प्रिात्रर्त २००    

५९ कार्ििा रोहोबर २००    

६० िग्गा धत्रन पुिाि हराएको त्रसफाररस २००    



 

 
 

६१ अंगे्रिीिा त्रसफाररस तथा प्रिार्ीकरर् २००    

६२ त्रबज्ञापन कर त्रसफाररस २००    

६३ संघ संस्था नत्रबकरर् त्रसफाररस िसु्तर ३५ 

त्रिन त्रभि 

२००    

६४ संघ संस्था नत्रबकरर् त्रसफाररस िसु्तर  २००    

६५ संघ संस्था नत्रबकरर् त्रसफाररस िसु्तर २००    

६६ संघ संस्था नवीकरर् त्रसफाररस िसु्तर  २००    

६७ संघ संस्था नत्रबकरर् त्रसफाररस २००    

६८ अन्य त्रिल्लािा िताि भइ र्स गा.पा. 

कार्िक्रि गने अ.गै.स.स. त्रसफाररस 

िसु्तर 

५०००    

६९ अन्य त्रिल्लािा िताि भइ र्स गा.पा. 

कार्िक्रि गने गै.स.स. त्रसफाररस िसु्तर 

३०००    

७० रु १० िाि िेन्धि ५० िाि कार्िक्रि 

कार्ािन्वर्न गने अनुित्रत त्रसफाररस  

५०००    

७१ र्सै त्रिल्ला त्रभि िताि भई र्स गा पा षेि 

त्रभि कार्िक्रि गने NGO र INGO िताि 

५०००    

७२ कागिात प्रिात्रर्त िसु्तर २००    

७३ अन्य त्रसफाररस(विािे) २००    

७४ विािे गने बाहेकका अन्य िहत्वपूर्ि  

त्रसफाररस गाउँपात्रिका िे गनुि परेिा 

५००    

७५ िेष्ठ नागररक पररचर् पि त्रनशुल्क    

११.३ घटना दसु्तर: 

क्र.स त्रववरर् शुल्क रु.    

१ घटना िताि ३५ त्रिन त्रभि 0    

२ घटना िताि ३५ त्रिन भन्दा पत्रछ २००    

३ घटना िताि प्रत्रतत्रित्रप २००    

४ घटना िताि अंगे्रिीिािा ५००    

११.४ जिस्रोि सत्रमत्रिबाट त्रनणिर् भइ आएका त्रवत्रभन्न प्रकारका जिस्रोि उ.स हरुको प्रमाण-पि 

उपिब्ध गराए  बापि त्रिईने दसु्तर: 

क्र.स. त्रववरर् िसु्तर नत्रवकरर् कैत्रफर्त  

 

 

१ िानेपानी तथा त्रसंचाईको िुहान िताि १००० ५००   



 

 
 

प्रिार् पि र त्रनबेिन िसु्तर 

२ पेन्धल्ट्रक सेट ५ त्रकिोवाट भन्दा िात्रथ िताि 

प्रिार्पि त्रनबेिन िसु्तर 

१००० ५००   

३ िघु िित्रबधुत ६ त्रकिोवाट िेन्धि १० 

त्रकिोवाट सम्मको िताि प्रिार्पि त्रनबेिन 

िसु्तर 

१५०० ५००   

४ प्रिार्पि प्रत्रतत्रित्रप ५००    

११.५ घ वगिको इजाजि पि संबन्धमा (ग)        (रु) 

१ इिाित िसु्तर १००००    

२ नािसारी िसु्तर १५००    

३ नत्रबकरर् िसु्तर (असोि िसान्त सम्म) १०००    

४ नत्रबकरर् िसु्तर (पौर्  िसान्त सम्म)  ३०००   

५ इिाित पि प्रत्रतत्रित्रप १०००    

११.६ िेखा परीिक सूत्रचकृि                         (रु) 

१ क.शे्रर्ी ७०००    

२ ि.शे्रर्ी ५०००    

३ ग .शे्रर्ी ५०००    

४ घ.शे्रर्ी ४०००    

११.७ सम्पत्रि मुयांकन : 

क्र.स त्रववरर् शुल्क(रु) कैत्रफर्त   

१ रु ५ िाि सम्मको ५००    

२ रु ५ िाि भन्दा िात्रथ रु ५० िाि 

सम्मको 

२५००    

३ रु ५० िाि भन्दा िात्रथ रु १ करोि 

सम्मको 

५०००    

४ रु १ करोि भन्दा िात्रथ ित्रत सुकै भए 

पत्रन 

७५००    

११.८ अन्य दिाि दसु्तर 

क्र.स त्रववरर् िसु्तर रु . नवीकरर् रु.   

१ कवुत्रिर्त बन िताि १००० ५००   

२ प्रत्रतष्ठान िताि १००० ५००   

३ बाि िब िताि २०० १००   

४ आिा सिूह िताि २०० १००   

५ टोि सुधार सत्रित्रत िताि २०० १००   



 

 
 

६ कृत्रर् सिूह िताि २०० १००   

७ रू्वा िब िताि ५०० २००   

८ िाछा पािन िताि १००० ५००   

९. त्रकशोरी सिुह िताि २०० १००   

अनुसूची १३ 

१२-पर्िटन शुल्क 

१२.१-मठ, मम्न्दर त्रशवािर् ,चचि ,गुम्बा मम्िि 

१ सबै त्रकत्रसिको 
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