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सत्यवति गाउँपातिकाको 

अर्थ सम्बन्धी प्रस्िाविाई कायाथन्वयन गनथ बनकेो 

आतर्थक ऐन, २०७६ 
गाउँसभाबाट स्वीकृि तिति: २०७६।०३।३१ 
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सत्यवति गाउँपातिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्िाविाई कायाथन्वयन गनथ बनकेो ऐन 

प्रस्िावनााः सत्यवति गाउँपातिकाको आतर्थक वर्थ 207६/07७ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्िाविाई कायाथन्वयन 
गनथको तनतित्त स्र्ानीय कर िर्ा शलु्क संकिन गने, छुट ददने िर्ा आय संकिनको प्रशासतनक व्यवस्र्ा 
गनथ वाञ्छनीय भएकोिे,  

नेपािको संववधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बिोजिि सत्यवति गाउँपातिकाको गाउँ सभािे यो ऐन 
बनाएको छ ।  

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः (1) यस ऐनको नाि “आतर्थक ऐन, 207६” रहेको छ। 

  (2) यो ऐन २०७६ साि श्रावण १ गिेदेजि िागू हनुछे। 

२. भतूि कर (िािपोि): गाउँपातिका िेत्रतभत्र अनसूुजि (१) बिोजिि भतूि कर (िािपोि) िगाइने र 
असूि उपर गररनेछ।  

३. घर िग्गा वहाि कराः  गाउँपातिका िते्रतभत्र कुनै व्यजि वा संस्र्ािे भवन, घर, पसि, ग्यारेि, गोदाि, 
टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै आजंशक िवरिे वहाििा ददएकोिा अनसूुजि (२) बिोजिि घर 
िग्गा वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ।  

४. व्यवसाय कराः गाउँपातिका िेत्रतभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवािा पूिँीगि िगानी र आतर्थक कारोवारका 
आधारिा अनसूुजि (३) बिोजिि व्यवसाय कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

५. ववज्ञापन कराः गाउँपातिका िेत्रतभत्र हनुे ववज्ञापनिा अनसूुजि (४) बिोजिि कर िगाइनछे िर यसको 
बाँडफाँड प्रदेश काननु बिोजिि हनुेछ। 

६. सवारी साधन कर: गाउँपातिका िेत्रतभत्र सञ्चािन हनु े ररक्सा, अटोररक्सा िर्ा ठेिािा अनसूुजि (५) 
विोजिि कर िगाइनेछ। 

७. बहाि तबटौरी शलु्काः गाउँपातिका िेत्रतभत्र आफुिे तनिाथण, रेिदेि वा संिािन गरेका अनसूुजि (६) िा 
उल्िेि भए अनसुार हाट बिार वा पसििा सोही अनसूुजििा भएको व्यस्र्ा अनसुार बहाि तबटौरी 
शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

८. पावकथ ङ शलु्काः गाउँपातिका िेत्रतभत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकथ ङ सवुवधा उपिब्ध गराए वापि 
अनसूुजि (७) बिोजिि पावकथ ङ शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

९. सेवा शलु्क, दस्िरुाः गाउँपातिका/नगरपातिकािे तनिाथण, संिािन वा व्यवस्र्ापन गरेका अनूसूजि (८) िा 
उजल्िजिि स्र्ानीय पूवाथधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुजििा व्यवस्र्ा भए 
अनसुार शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 
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१०. एवककृि सम्पति कर: एवककृि सम्पति कर ववस्ििृ अध्ययन गरेपश्चाि ् िात्र िगाइने र असिु उपर 
गररनेछ । एवककृि सम्पति कर िगाएपतछ िािपोि कर र घर कर िगाइने छैन। 

११. तनकाशी कर: कानूनअनसुार ओसारपसार गनथ छुट भएका िीविन्ििुन्य र अन्य पदार्थको ओसारपसारिा 
अध्ययन पश्चाि ्अनसुजुि (९) अनसुार िगाइने र असिु उपर गररनेछ । 

१२. अन्य कर: िातर् उजल्िजिि करका अतिररि करहरु अनसुजुि (१०) अनसुार िगाइने र असिुउपर 
गररनेछ। 

१३. प्रदेश कानून बिोजिि हनु:े घरिग्गा रजिषे्ट्रशन शलु्क, सवारी साधन कर र प्राकृतिक स्रोि शलु्क प्रदेश 
कानून बिोजिि िगाइने, असिु उपर गररने र बाँडफाँड हनुेछ। 

१४. दर घटाउन, बढाउन वा छुट ददन सवकन:े (१)प्रितिि कानूनिा िनुसकै कुरा िेजिएको भएिा पतन गाउँ 
कायथपातिकािे आवश्यकिा अनसुार यस ऐन बिोजिि िगाइएका शलु्क र करको दर घटाउन, बढाउन 
वा आजंशक रुपिा छुट ददन सक्नेछ। त्यस्िो दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट ददइएको सूिना 
स्र्ानीय रािपत्रिा प्रकाजशि गनुथ पनेछ।  

(२)  उपदफा (१) बिोजिि दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट ददइएको सूिनाको वववरण प्रत्येक 
वर्थ गाउँ कायथपातिकािे गाउँसभािा पेश गनुथ पनेछ। 

१५. कर िर्ा शलु्क संकिन सम्बजन्ध कायथववतधाः यो ऐनिा भएको व्यवस्र्ा अनसुार कर िर्ा शलु्क संकिन 
सम्बजन्ध कायथववतध गाउँ कायथपातिकािे िोके अनसुार हनुे छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
अनसुूचि १ 
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(दफा २ सँग सम्बचधित) 

भचुि कर/िालपोत 

क्र.सं. कर/शलु्क चििरण दर 

१ िािपोि/ भतुि कर (प्रति रोपनी)  

बारी   

अब्बल (१० रोपनी भधदा कि ) 30.00 

अब्बल (१० िा बढी रोपनी) 

k|lt /f]kgL 

4.00 

?k}of 

दोयि (१० रोपनी िा भधदा कि ) 25.00 

दोयि (१० िा बढी रोपनी) 

k|lt /f]kgL 

3.00 

?k}of 

सीि (१० रोपनी भधदा कि ) 20.00 

सीि (१० रोपनी िा भधदा बढी ) 
k|lt /f]kgL 

2.५० ?k}of 

िाहार (१० रोपनी भधदा कि ) 15.00 

िाहार (१० रोपनी िा भधदा बढी ) 
k|lt /f]kgL 

2.०० ?k}of 

खते   

अब्बल (१० रोपनी भधदा कि ) 40.00 

अब्बल (१० िा बढी रोपनी बढी ) 

k|lt /f]kgL 

५.00 

?k}of 

दोयि (१० रोपनी भधदा कि ) 30.00 

दोयि (१० िा बढी रोपनी ) 

k|lt /f]kgL 

4.00 

?k}of 

सीि (१० रोपनी भधदा कि ) 25.00 

सीि (१० िा बढी रोपनी ) 

k|lt /f]kgL 

3.00 

?k}of 

िाहार (१० रोपनी भधदा कि ) 20.00 

िाहार (१० रोपनी भधदा बढी ) 
k|lt /f]kgL 

2.५० ?k}of 

  

नोट: यदद एकासगोि पररवारका नाििा सबै प्रकृतिको िग्गाको कुि योगफि १० 
रोपनीभन्दा कि छ भने त्यसको िािपोि एकिसु्ट ३० रुपैयाँ तिने। प्रत्येक वर्थ िािपोि 
नबझुाएिा  वर्थभन्दा िािो सियसम्ि िािपो कर नबझुाउनेिाई िम्िा कर रकििा २५%, ५ 
वर्थभन्दा बढी सिय नबझुाउनेिाई ५०% , र १०  वर्थभन्दा िािो सिय कर नबझुाउनेिाई 
१००% र्प िररवाना िाग्नेछ । िर आव ०७५।७६ भन्दा अगातडको िािपोि रकि र 
िररवाना सातबककै तनयि र दररेट अनसुार िाग्नेछ । 

    
 

अनसुूचि २ 

(दफा ३ सँग सम्बचधित) 

घर जग्गा बहाल कर 
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    क्र.सं. कर/शलु्क चििरण दर 

१ घर िग्गा बहाि कर घर, कोठा िा जग्गा भाडाको  
१० 
प्रतिशि 

    

    अनसुूचि ३ 

(दफा ४ सँग सम्बचधित) 

व्यिसाय कर 

क्र.सं. कर/शलु्क चििरण दर 

१ िददरा पसि 

चितरक 3000 

थोक 2000 

खदु्रा 1000 

२ िरुोट-तबडी सिुी िन्य 

चितरक 2000 

थोक 1500 

खदु्रा 1000 

३ हल्का पेय पदार्थ 

चितरक 1500 

थोक 1000 

खदु्रा 500 

४ सनुिाँदी पसि 

थोक २०00 
खदु्रा पसल र ििमत 1000 

५ और्धी पसि 

थोक 3000 

खदु्रा डाक्टर भएको 2000 

खदु्रा डाक्टर नभएको 1०00 
६ िाछािास ुतबक्री पसि   1000 

७ आयवेुददक और्धी पसि   500 

८ एग्रोभेट पसि 

थोक 2000 

खदु्रा 1000 

९ स्टेशनरी िर्ा पसु्िक पसि 

थोक 1000 

खदु्रा 500 

१० छपाइ िर्ा प्रकाशन 

अफसेट प्रेस 2000 

सािारण प्रेस 1000 

११ कस्िेवटक पसि   1000 

१२ िोटर पार्टसथ थोक 2000 
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खदु्रा 1500 

१३ प्िाइ िर्ा ग्िास 

थोक 2500 

खदु्रा 1500 

१४ 
कपडा/फेन्सी/ितु्तािप्पि/ब्याग 
पसि 

थोक 1500 

खदु्रा 1000 

१५ धागो टाक पसि 

थोक 1000 

खदु्रा 500 

१६ 
इिेक्रोतनक पसि (िोबाइि, घडी, 
क्याल्कुिेटर अतडयो, तभतडयो, आदद) 

चितरक 3000 

थोक 1500 

खदु्रा 1000 

१७ 
हाडथवेयर/ 
िेतसनरी/स्यातनटरी/िाबथि पसि 

थोक 5000 

खदु्रा 3000 

१८ पेरोतियि पदार्थ 

पेट्रोल पम्प 5000 

पेट्रोल चबक्री केधद्र 3000 

ग्यास चसचलधडर सब चडलर 3000 

िट्टितेल िात्र चबक्री १000 

१९ जस्टि आिितुनयि पसि 

थोक 2000 

खदु्रा 1000 

२० फतनथिर 

थोक 1500 

खदु्रा 1000 

२१ कपडा तसिाइ कटाइ 

टेलट्टरङ आिचुनक 1000 

हाते िेचसन तनशलु्क 

२२ पश ुआहार तबक्री केन्र   1000 

२३ वकराना पसि 

थोक 1500 

खदु्रा 500 

२४ फिफूि/िरकारी पसि 

थोक 800 

खदु्रा 400 

२५ उपहार/ तगफ्ट/ िेिौना पसि 

थोक 1000 

खदु्रा 500 

२६ 
भाँडा पसि (स्टीि, 

प्िाजस्टक,आल्ितुनयि सबैर्री) 

थोक 1500 

खदु्रा 1000 

२७ िाटाको भाँडा पसि थोक, खदु्रा 200 
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२८ 
ववशेर्ज्ञ परािशथ िर्ा अन्य 
व्यावसायी सेवा 

चिचकत्सक 2000 

कधसल्टेधट सेिा(इचधजचनयट्टरङ्ग) 2000 

कानुन व्यािसायी ल फिम 2000 

लेखापरीक्षण व्यािसायी 2000 

दधतचिचकत्सक 2000 

अनुसधिानकताम परािशमदाता 2000 

पशु चिचकत्सक डाक्टर 2000 

रोजगार सेिा 3000 

२९ ढुवानी िर्ा रान्सपोटथ    2000 

३० पेन्टर/ साइनबोडथ िेख्न े   1000 

३१ िोटो व्यवसाय   1000 

३२ िग्गा व्यवसाय   2000 

३३ तनिाथण व्यवसाय   २000 

३४ 
यस वगीकरणिा नपरेका 
व्यवसायको हकिा 

  750 

३५ ग्रीि उद्योग   2500 

३६ ितु्ता उद्योग   1500 

३७ 

घरेि ुकुवटर उद्योग(अगरबत्ती, 
िैनबत्ती,टीकी, अिार िर्ा अन्य 
कुवटर) 

  ५00 

३८ कपडा िर्ा गािेन्ट उदँ्योोग    5000 

३९ तसरक डसना उद्योग पसि   1500 

४० कुटानी पेिानी/ तिि   500 

४१ िसिा तिि   1000 

४२ डेरी उद्योग/ व्यवसाय   500 

४३ 

 
उपभोग्य वस्ि ुउत्पादन उद्योग 

कुचकज नुडल्स 1000 

दालिोट पाउरोटी िाउिीन 1000 

पापड चिप्स चफगर 1500 

४४ 

 
वनिन्य उद्योग 

स चिल प्लाइउड उद्योग 5000 

काठ चबक्री चडपो 2000 

४५ क्रसर/कन्क्रीट/इटा भट्टा उद्योग   5000 

४६ ढाकाटोपी पजस्िना उद्योग   500 

४७ सतुिथिन्य उद्योग   5000 
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४८ 

 
होटि िि रेषु्टरेन्ट 

होटल र लज 2000 

भोजनालय  1000 

चिठाई पसल 500 

पाटी प्यालेस 2500 

रेषु्टरेधट-बार 2000 

चिया र खाजा पसल 500 

खाना,खाजा-नास्ता पसल (िचदरासचहत) 2000 

४९ 

 
टेन्ट हाउस   2000 

 
सेवा उद्योग   

५० सञ्चार 

एफ.एि. प्रसारण 2000 

टािर 1000 

केिलु च्यानल प्रसारण 2000 

इधटरनेट प्रदायक, िाइफाइ सेिा कर प्रचत ग्राहक 
िाचषमक 

250 

पत्रपचत्रका प्रकाशन सेिा 500 

फोटोकपी, पी.चस.ओ साइबर तथा क्याफे 1000 

कुट्टरयर सेिा 1000 

कलर ल्याब 1500 

फोटोस्टुचडयो 1000 

५१ ववत्तीय 

िाचणज्य िैंक प्रचत शाखा/केचधद्रय कायामलय 5000 

चिकास िैंक प्रचत शाखा/ केचधद्रय कायामलय 5000 

फाइनाधस कम्पनी शाखा कायामलय 5000 

चित्तीय/ ऋण सहकारी संस्था 2000 

िनी ट्राधसफर 1500 

चििा कम्पनी 2000 

लघु चित्त 2000 

५२ स्वास््य सेवा व्यवसाय 

चनजी अस्पताल तथा नचसमङ्ग होि 2500 

चक्लचनक तथा ल्याब 1500 

िस्िा पसल 1500 

५३ जशिा सेवा तनिी 

क्याम्पस 2000 

िाचि 1500 

आिारभूत 1000 

कक्षा १ दचेख ५ सम्ि 500 
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छात्रािास 1000 

िधटेश्वरी 1000 

पूिम प्राथचिक 500 

ट्युशन सेधटर 1500 

कम्प्युटर / नतृ्यकला चसकाइ केधदर 1000 

तालीि तथा अनसुधिान केधद्र 1000 

५४ ििथि सम्भार  

टायर-ट्युि ििमत, ट्टरसोचलङ्ग,हािा भने  1000 

इचधजन ििमत  1500 

डेचधटङ्ग पेचधटङ्ग 1500 

चट.भी, चिज, िोटर, पङ्खा, रेचडयो, घडी जनेेरेटर, 

कम्प्युटर, िोबाइल (इलेक्ट्रोचनक) 
1000 

िोटरसाइकल ििमत 1500 

बस,ट्याक्सी लगायतका सिारी सािन ििमत  2000 

अधय चिचिि ििमत 1000 

५५ 
ड्राइ जक्ितनक, व्यटुी पािथर िर्ा 
सैिनु 

  1000 

५६ फूि ववरुवा पसि   500 

    व्यवसाय कर तिरेपतछ नववरकरण भएको िातननछे। 

 

 
 

अनसुजुि ४ 

(दफा ५ सँग सम्बचधित) 

चिज्ञापन कर 

क्र.सं. कर/शलु्क चििरण दर 

१ 

ववज्ञापन कर सावथितनक स्र्ानिा 
ववज्ञापन वा साइनबोडथ रािेवापि प्रति 
वगथ फुट 

यस कर वापिको रकि संघीय र 
प्रदेश कानून बिोजिि बाँडफाँड हनुे 100 

 

अनसूुजि ५ 

( दफा ६ सगँ सम्बजन्धि ) 
सवारी साधन कर 

क्र.सं. कर/ शलु्क वववरण दर 

१ अटो ररक्सा दिाथ १००० 

कर ५०० 
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२ ठेिा दिाथ ५०० 

कर २०० 

 
 
 
 
 

अनसुजुि ६ 

(दफा ७ सँग सम्बचधित) 

बहाल चबटौरी शलु्क 

क्र.सं. कर/शलु्क चििरण दर 

१ बहाि तबटौरी शलु्क 

टहरो छाप्रोको िाचसक 50 

घुम्ती िाचसक 50 

ठेला िाचसक 50 

    
अनुसूचि ७ 

(दफा ८ सँग सम्बचधित) 

पाचकम ङ शलु्क 

क्र.सं. कर/शलु्क चििरण दर 

१ 
पावकथ ङ्ग शलु्क: प्रतिघण्टा पावकथ ङ 
िेत्र बनेपतछ 

बस,  ट्रक,  लरी,  हभेी गाडी,  ट्याक्टर,  जीप, 
कार 

20 

अटो ट्टरक्सा १५ 

िोटरसाइकल, ठेला गाडा, र अधय सािन प्रचतघण्टा १० 

    
अनुसूचि ८ 

(दफा ९ सँग सम्बचधित) 

सेिा शलु्क, दस्तरु 

क्र.सं. कर/शलु्क चििरण दर 

१ घरिग्गा नािसारी तसफारीस 

५ रोपनी सम्ि  100 

५ भधदा बढी १० रोपनीसम्ि 150 

१० भधदा बढी २० रोपनीसम्ि 200 

२० भधदा बढी ५० रोपनीसम्ि 300 

५० रोपनी भधदा िाचथ 500 

२ घर कायि तसफारीस 

खरको छानो भएको  कच्िी घर 50 

चटन िा ढुङ्गाको छानो भएको कच्िी घर 200 

चटन िा ढुङ्गाको छानो भएको पक्की घर 300 
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ढलान गरेको पक्की घर 400 

नोट: घर कायि गदाथ भइुििा िातर् प्रति ििािा र्प 1०० िाग्नेछ। 

३ सरितिन/तसफारीस दस्िरु 

व्यचिगत 100 

व्यािसाचयक / संस्थागत 500 

४ छात्रवतृि तसफारीस   100 

५ 
ववपन्न/असहाय ववद्यार्ी छात्रवतृि 
तसफारीस 

  तनशलु्क 

६ अपाङ्गिा भएको तसफारीस   तनशलु्क 

७ अस्र्ाइ बसोबास तसफारीस   100 

८ स्र्ायी बसोबास तसफारीस   100 

९ नागररकिा  तसफारीस 

िशंज 100 

अचंगकृत 500 

१० ववद्यिु िडान तसफारीस   100 

११ धारा िडान तसफारीस   100 

१२ िीववि रहेको तसफारीस   100 

१३ 

दबैु नाि गरेको व्यजि एकै हो भने्न 
वा फरक िन्ितिति संशोधन 

तसफारीस 

  200 

१४ व्यवसाय बन्द तसफारीस   100 

१५ व्यवसाय सञ्चािन नभएको तसफारीस   100 

१६ व्यापार व्यवसाय नभएको तसफारीस   100 

१७ कोटथ फी तिनाहा तसफारीस   तनशलु्क 

१८ योिना सम्िौिा तसफारीस   100 

१९ नाबािक पररियपत्र तसफारीस   १०0 
२० िौपाया सम्बन्धी तसफारीस   १०0 

२१ व्यवसाय तसफारीस 
गापा तभत्र  तसफारीस १०० 

वाह्य तसफारीस 500 

२२ व्यवसाय दिाथ 

१ लाख सम्िको 200 

१ लाख १ रुपैया ँदचेख ५ लाखसम्ि 300 

५ लाख १ रुपैयादँचेख २० लाख सम्िको १०00 

२० लाख १ रुपैयाँदचेख िाचथ 
१५०० 

 

२३ उद्योग ठाउँसारी तसफारीस   500 
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२४ ववद्यािय ठाउँसारी तसफारीस   ५00 
२५ आन्िररक बसाइसराइ तसफारीस   १00 

२६ 
ववद्यािय सञ्चािन स्वीकृि किा 
वदृि/  तसफारीस 

 गाउँपाचलका चभत्र चसफारीस २00 

गापाबाचहर चसफारीस ५०० 

आचिसम्ि स्िीकृचत १००० 
िाचि सम्ि चसफारीस १५०० 

२७ 
व्यजिगि वववरण तसफाररस/ 
नवीकरण तसफारीस 

  100 

२८ िग्गा दिाथ तसफारीस   200 

२९ 

संरक्षक चसफारीस 

व्यजिगि 100 

संस्र्ागि ५00 

३० 
नेपािसरकारको नाििा बाटो कायि 
तसफारीस 

  ५00 

३१ 
कोठा िोल्न कायथ रोहबरिा बस्ने  
तसफारीस 

  100 

 

३२ 
स्वास््य उपिारको तसफारीस 

चनशुल्क उपिारको लाचग तनशलु्क 
सशुल्क उपिारको लाचग 100 

 

३३ 
संस्र्ा/ सिूह दिाथ र तसफारीस 

गापाचभत्र चसफारीस २०० 

िाह्य चसफारीस 500 

संस्था/ सिहू दताम ५०० 

३४ 
कागिाि प्रिाणपत्र हराएको 
तसफारीस 

  200 

 

३५ 
परीिा  शलु्क 

शे्रणी ववहीन पदिा 200 

सहायक िौर्ो सरहको पदिा 300 

सहायक पाँिौ सरहका पदिा 400 

सहायक छैठौँ सरहका पदिा 600 

 

३६ 
िीववि सँगको नािा प्रिाजणि 

 नेपालीिा 100 

अगें्रजीिा ५०० 

 

३७ 
ििृकसँगको नािा प्रिाजणि 

 नेपालीिा 100 

अगें्रजीिा ५०० 

३८ 
आतर्थक अवस्र्ा बतियो वा सम्पन्निा 
प्रिाजणि 

  500 
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३९ 
आतर्थक अवस्र्ा कििोर वा 
ववपन्निा प्रिाजणि 

  तनशलु्क 

४० 
िग्गा िलु्याङ्कन/ आम्दानी तसफारीस 
िर्ा प्रिाजणि 

  
0=१ 
 प्रतिशि 

४१ िारवकल्िा प्रिाजणि   200 

४२ िन्ितिति प्रिाजणि   100 

 

४३ 
घर बाटो प्रिाजणि 

बाटो भएको 200 

बाटो नभएको 100 

४४ वववाह प्रिाजणि   100 

४५ घर पािाि प्रिाजणि   100 

४६ कागि/ िञ्जुररनािा प्रिाजणि   100 

४७ हकवािा वा हकदार प्रिाजणि   100 

 

४८ 
घर सम्पन्न तसफारीस/ प्रिाजणि 

पक्की 500 

कच्िी 200 

४९ अवववावहि प्रिाजणि   100 

५० 
शैजिक वा िाररतत्रक प्रिाणपत्र 
प्रिाजणि  ३०० 

५१ अपिुािी तसफाररस   1000 

५२ ििसकु प्रिाजणि 
 २०० 

 
५३ 

जशिक भनाथ शलु्क 

चिज्ञापन अनिुचत शलु्क २०० 
आचिसम्ि चनयचुि सिथमन ५०० 
िाचिसम्ि चनयचुि सिथमन ८०० 

 

५४ 
घर नक्सापास दस्िरु 

पक्की घर 1000 

कच्िी घर 500 

अधय सािाधय घर १०० 
५५ अन्य तसफारीस वा प्रिाजणि व्यचिगत 100 

५६ 
 

संस्थागत २00 
५७ तनवेदन फाराि दस्िरु   २५ 

 

५८ 
सरसफाइ शलु्क  

िाचषमक ४०० 
सरसफाइ काडमको 100 

 

५९ 

रुख कटान आदशे 

रुि कटान आदेश/ तसफारीस 500 

कटान पतछ प्रति रुि सकुाठ 200 

कटान पतछ  प्रति रुि कुकाठ 100 
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६० घर खाली गराउँदा   500 

६१ िन्ि दिाथ ३५ चदनचभत्र भए चनशुल्क अधयथा ५0 
६२ ितृ्य दिाथ ३५ चदनचभत्र भए चनशुल्क अधयथा ५० 
६३ बसाइसराइ िाने आउने दिाथ ३५ चदनचभत्र भए चनशुल्क अधयथा ५० 
६४ सम्बन्धववच्छेद दिाथ ३५ चदनचभत्र भए चनशुल्क अधयथा ५० 

६५ वववाह दिाथ ३५ चदनचभत्र भए चनशुल्क अधयथा ५० 

६६ 

व्यजिगि घटना दिाथ प्रिाणपत्रको 
नाि र्र तिति आदद संशोधन 

िडाबाट चसफारीस १०० 
गाउँपाचलकाबाट संशोिन अनुिचत २०० 
िडाबाट संशोिन ५०० 

६७ 

शैजिक प्रिाणपत्र नाि र्र तिति 
आदद संशोधन  ५०० 

६८ 
घमु्िी वा अस्र्ायी व्यापारर इिािि 
िातसक शलु्क 

साना ५०० 
ठूला १००० 

६९ बे्रकर एक्साभेटर दिाथ   10000 

७० ब्याक हो िोडर दिाथ   8000 

७१  उिरुी दिाथ िर्ा ििुा दस्िरु   200 

७२ 
सहकारी संस्र्ा तसफारीस /दिाथ 
शलु्क 

आधतट्टरक चसफारीस   २०० 
िाह्य चसफारीस ५०० 
गापा दताम १००० 

७३ घ वगथको तनिाथण व्यवसायी इिािि   ३000 
७४ स्रोि पररिािन शलु्क हलभाडा प्रचतचदन 1000 

७५ 
 

कुसी भाडा प्रचतचदन/ प्रचतगोटा 5 

ठूला व्यापारी 1000 

७६ गैर सरकारी संस्र्ाहरु इिािि शलु्क 

राचरट्रय 2000 

अधतराचरट्रय 5000 

७७ रािपत्र तबक्री शलु्क 

िाचषमक ग्राहक ५९० 
खदु्रा बेच्दा प्रचत पाना ५ 

७८ अन्य अनिुति पत्र 
 

१०० 

नोट: अंगे्रजीिा चसफारीस र प्रिाचणत गदाम रु.५००।०० शलु्क लाग्नेछ।   

    

    अनसुुचि ९ 
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(दफा ११ सँग सम्बचधित) 

चनकाशी कर 

क्र.सं. कर/शलु्क चििरण दर 

१  तनकाशी कर/ शलु्क र्ारा भैंसी पाडा राँगा प्रति गोटा १००० 

    

    अनसुूचि १० 

(दफा १२ सँग सम्बचधित) 

अधय कर 

क्र.सं. कर चििरण दर 

१ घर कर 

वटनको छाप्रो वा िरको घर 25 

खरको छानो भएको तले घर ५० 
चटनको ढुङ्गाको घर 100 

पक्की घर १५० 

 
नोट: पक्कीघरलाई प्रचततला रु.५० थप चलने। 

 

२ घाटको दाउरा तबक्री कर   २००० 

     


