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नौमूले गाउँपाललका 
नौमूले, दैलेख 
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नौमूले गाउँपाललकाको अथि सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्िधवर्न गनि बनकेो लबिेर्क 

प्रस्तावना: नौमूले गाउँपाललकाको आलथिक बर्ि २०७५/७६ को अथि सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्ािधवर्न गनिको लनन्म्त 
स्थानीर् कर तथा शलु्क संकलन गने, छुट ददने तथा संकलनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनि बाधछनीर् भएकोले, नपेालको 
संवविानको िारा २२८ को उपिारा (२) बमोन्िम नौमूले गाउँसभाले र्ो ऐन बनाएको छ | 

१. संन्िप्त नाम र प्रारम्भ: १) र्स ऐनको नाम "आलथिक ऐन, २०७५" रहेको छ | 
                  २) र्ो ऐन २०७५ साल श्रावन १ गते देन्ख नौमूले गाउँपाललका िेत्रमा लागू हनुेछ | 

२. सम्पलत कर: गाउँपाललका िते्रलभत्र अनसूुची (१) बमोन्िम सम्पलत कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ | 
३. भलूम कर (मालपोत): गाउँपाललका िेत्रलभत्र अनसूुची (२) बमोन्िम भलूम कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर 

गररनेछ | 
४. घर बहाल कर: गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुन ैव्र्न्ि वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्र्ारेि, गोदाम, टहरा, छप्पर, 

िग्गा वा पोखरी परैु आनं्शक तवरले बहालमा ददएकोमा अनसूुची (३) बमोन्िम घर िग्गा बहाल कर लगाइने 
र असूल गररनेछ | 

५. व्र्वसार् कर: गाउँपाललका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पुँिीगत लगानी र आलथिक कारोबारका आिारमा 
अनसूुची (४) बमोन्िम व्र्वसार् कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ | 

६. िडीबटुी, कवाडी र िीविधत ुकर: गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुन ैव्र्न्ि वा संस्थाले ऊन, खोटो, िडीबटुी, बनकस, 
कवाडी माल र प्रचललत काननुले लनर्ेि गररएको िीविधत ुबाहेकका अधर् मतृ वा माररएका िीविधतकुो हाड, 
लसङ, प्वाँख, छाला िस्ता बस्तकुो व्र्वसावर्क कारोबार गरेबापत अनसूुची (५) बमोन्िमको कर लगाइन ेर असूल 
उपर गररनेछ | 

७. सवारी सािन कर: गाउँपाललका िेत्रलभत्र दताि भएका सवारी सािनमा अनसूुची (६) बमोन्िम सवारी सािन कर 
लगाइने र असलु उपर गररनेछ | तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो काननुमा अधर्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा 
सोवह बमोन्िम हनुेछ | 

८. लबज्ञापन कर: गाउँपाललका िेत्रलभत्र हनु ेववज्ञापनमा अनसूुची (७) बमोन्िम लबज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर 
गररनेछ | तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो काननुमा अधर्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोन्िम हनुेछ | 

९. मनोरंिन कर: गाउँपाललका िेत्रलभत्र हनुे मनोरंिन व्र्वसार् सेवामा अनसूुची (८) बमोन्िम व्र्वसार् कर लगाइन े
र असलु उपर गररनेछ | तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो काननुमा अधर्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोवह 
बमोन्िम हनुेछ | 

१०. बहाल लबटौरी शलु्क: गाउँपाललका िेत्रलभत्र आफुले लनमािण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनसूुची (९) मा उल्लेख 
भए अनसुार हाट बिार वा पसलमा सोवह अनसूुचीमा भएको व्र्वस्था अनसुार बहाल लबटौरी शलु्क लगाइन ेर 
असलु उपर गररनेछ | 

११. पावकिं ग शलु्क: गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै सवारी सािनलाई पावकिं ग सलुबिा उपलब्ि गराए बापत अनसूुची (१०) 
बमोन्िम पावकिं ग शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ | 
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१२. सेवा शलु्क, दस्तरु: गाउँपाललकाले लनमािण, संचालन वा व्र्वस्थापन गरेका अनसूुची (११) मा उन्ल्लन्खत स्थालनर् 
पूवाििार र उपलब्ि गराइएको सेवामा सेवाग्रावहबाट सोवह अनसूुचीमा व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क लगाइन ेर 
असलु उपर गररनेछ | 

१३. पर्िटन शलु्क: गाउँपाललकाले आफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुबाट अनसूुची (१२) मा उन्ल्लन्खत दरमा 
पर्िटन शलु्क लगाइन ेर असलु उपर गररनेछ | तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो काननुमा अधर्था व्र्वस्था 
भएको अवस्थामा सोवह बमोन्िम हनुेछ | 

१४. कृवर् सम्बन्धि दस्तरु: गाउँपाललकाले आफ्नो िते्रलभत्र संचाललत कृवर् व्र्वसार्बाट अनसूुची (१३) मा  

    उन्ल्लन्खत दरमा कृवर् शलु्क लगाइने र असलु उपर गररनेछ | तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो  

    काननुमा अधर्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोन्िम हनुेछ | 
१५. लबलबि शलु्क: गाउँपाललकाले आफ्नो िेत्रलभत्र अनसूुची (१४) मा उन्ल्लन्खत दरमा लबलबि शलु्क लगाइन े 

   र असलु उपर गररनेछ | तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो काननुम अधर्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा  

   सोवह बमोन्िम हनुेछ | 
१६. कर छुट: र्स ऐन बमोन्िम कर लतने दावर्त्व भएका व्र्न्ि वा संस्थाहरुलाई कुनै पलन वकलसमको कर  

  छुट ददईने छैन | 
१७. कर तथा शलु्क संकलन सम्बन्धि कार्िववलि: र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकलन  

  सम्बन्धि कार्िववलि गाउँपाललकाले तोके अनसुार हनुे छ | 
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अनसूुचीहरु 

अनसूुची - १ 

सम्पलत कर: गाउँपाललका/नगरपाललका िेत्रलभत्र अनसूुची १ बमोन्िम सम्पलत कर लगाईन ेर असूल उपर गररनेछ | 

एकीकृत सम्पलत कर तत्काल लाग ुगनि घर तथा िग्गाको बैज्ञालनक र लबस्ततृ बलगिकरण गनुिपने भएकोले तत्काल 
लाग ुगनि असम्भव देन्खएकोले आ. व.२०७६/७७ देन्ख लाग ुगनि २०७५/७६ साउन देन्ख नै गहृकार्ि थाललने | 

अनसूुची - २ 

भलूमकर (मालपोत): गाउँपाललका / नगरपाललका िेत्रलभत्र अनसूुची २ बमोन्िम भलूमकर (मालपोत) लगाइने र असलु उपर 
गररनेछ | 

क्र.स. लबवरण आ.व. २०७४/७५ २०७५/७६ कैवफर्त 

क आर् तथा घर िग्गा मलु्र्ांकन    

 क) रु. २ लाख सम्म  २००  

 ख) रु. २ लाख भधदा मालथ १० 
लाख सम्म 

 ५००  

 ग) रु. १० लाख भधदा मालथ  १०००  

ख मालपोत शलु्क प्रलत रोपनी     

 खेत / बारी  ०  

 अब्बल  ०  

 दोर्म  ०  

 लसम  ७  

 चाहार  ४  

 चौवकल्ला प्रमान्णत  २००  

 घर सम्पन्न प्रमान्णत प्रत्रे्क तल्लाको १०००  घडेरी प्रलत १०० वगि लमटर 
सम्म रु २५ र सो भधदा 
बढीको रु ३५  

बावर्िक बक्र्ौता रु १० प्रलतशतले हनु आउने रकम | 

अनसूुची - ३ 

घरबहाल कर: 

क्र.स. लबवरण आ.व. २०७४/७५ २०७५/७६ कैवफर्त 

१ पदि घर (आफै बस्ने आवास 
प्रर्ोिनको लालग) आरलसलस वपल्लर 
भएको  

   

१.१ एक तले  ५०  

१.२ दईु तले  १००  
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१.३ तीन तले  १५०  

१.४ चार तले  २००  

२ पिी घर (व्र्वसावर्क/भाडामा ददन े
प्रर्ोिनको लालग) बावर्िक कर 

 सम्झौता रकमको 
१० प्रलतशत 

 

२.१ एक तले     

२.२ दईु तले    

२.३ तीन तले    

२.४ चार तले वा सो भधदा मालथ     

३ ढंुगा माटोले बनाएको र ढंुगा वा 
िस्तापाताले छाएका घर 

   

३.१ व्र्न्िगत प्रर्ोिन  २५  

३.२ व्र्वसावर्क प्रर्ोिन  १० प्रलतशत  

 

श्रोत पररचालन: 

क्र.स. लबवरण आ.व. २०७४/७५ २०७५/७६ कैवफर्त 

१ हल भाडा प्रलत ददन (गा.पा. वा 
वडा हल) 

 १००  

१.१ कुलसिमात्र प्रलत ददन प्रलत कुसी  १०  

 

िरौटी बापतको रकम रु ५०००/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~  ~ 
 

 

अनसूुची - ४ 

व्र्वसार् कर: 

क्र.स. लबवरण आ.व. 
२०७४/७५ 

२०७५/७६ कैवफर्त 

१ मददरा पसल    

१.१ ववतरक  १०००  

१.२ थोक लबके्रता पसल  ५००  

१.३ खुद्रा लबवक्र पसल  ३००  

२ चरुोट लबडी सतुीिधर्     

 ववतरक  १०००  

 थोक लबके्रता पसल  ५००  

 खुद्र लबवक्र पसल  ३००  

३ हल्का पेर् पदाथि    

 थोक लबके्रता पसल  १०००  

 खुद्रा लबवक्र पसल  ३००  

४ सनुचाँदी पसल    

 थोकरुपमा फेधसी गहना बनाई लबवक्र गने पसल  १५००  

 साना वा हातले गहना बनाईलबवक्र गने पसल  ७००  

 सािारण गहना बनाउन ेतथा ममित गने पसल  ५००  

५ और्लि पसल    

 और्लि थोक लबके्रता   १५००  

 और्लि खुद्रा पसल (डाक्टर भएको)  १०००  

 और्लि खुद्रा पसल (डाक्टर नभएको)  ५००  

६ आर्वेुददक और्लि पसल  ५००  

७ एग्रोभेट पसल    

 थोक लबके्रता पसल  १५००  

 खुद्रा लबवक्र पसल   ५००  

८ स्टेसनरी तथा पसु्तक पसल  ५००  

९ छपाई तथा प्रकाशन     

 अफसेट प्रेस   १५००  

 सािारण प्रसे फ्लेक्स बोडि समेत   १०००  

१० कस्मेवटक पसल, ब्र्टुी पालिर समेत  ५००  

११ मोटरपार्टसि    

 थोक लबके्रता पसल  २०००  

 खुद्रा लबवक्र पसल   ५००  

१२ पलाई तथा ग्लास    
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 थोक लबके्रता पसल  २०००  

 खुद्रा लबवक्र पसल   ५००  

१३ कपडा तथा फेधसी    

 थोक लबके्रता पसल  २०००  

 खुद्रा लबवक्र पसल   ५००  

१४ ब्र्ाग हाउस    

 थोक लबके्रता पसल  १०००  

 खुद्रा लबवक्र पसल   ५००  

१५ िागो टाक पसल  १५०  

१६ इलेक्रोलनक पसल    

 थोक लबके्रता पसल  १५००  

 खुद्रा लबवक्र पसल   ५००  

१७ मोबाइल घडी रेलडर्ो क्र्ाल्कुलेटर अलडर्ो लभलडर्ो 
क्र्ासेट, वटभी 

 १०००  

१८ ववद्यतु सामाग्री पसल    

 थोक लबके्रता पसल  १०००  

 खुद्रा लबवक्र पसल   ५००  

१९ हाडिवेर्र, मेलसनरी, पेधर्टस, स्र्ालनटरी, माबिल पसल    

 थोक लबके्रता पसल  १०००  

 खुद्रा लबवक्र पसल   ५००  

२० पेरोललर्म पदाथि    

 पेरोल पम्प  २०००  

 ग्र्ास लसललधडर सबलडलर  ५००  

 मट्टीतेल मात्र लबवक्र  ३००  

२१ न्स्टल अलमुलुनर्म पसल    

 थोक लबके्रता पसल  २०००  

 खुद्रा लबवक्र पसल   ७००  

२२ फलनिचर    

 थोक लबके्रता पसल  १०००  

 खुद्रा लबवक्र पसल   ५००  

२३ सवारीसािन लबवक्र पसल    

 बस रर्ाक्टर  रक न्िप कार भ्र्ान लडलर  ५०००  

 मोटरसाइकल लडलर  ३०००  

 साइकल लडलर  १०००  

 ररकन्धडसन हाउस  ५००  

 लबलबि ववर्र्का सामान सप्लार्सि  १०००  

२४ दैलनक उपभोग्र् बस्त ु    

 खाद्यान्न वकराना थोक  ५००  
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 खाद्यान्न वकराना खुद्रा  250  

 सानो वकराना पसल आल ुप्र्ाि लसनु अदवुा  २००  

२५ फलफुल पसल    

 थोक लबके्रता पसल  १०००  

 खुद्रा लबवक्र पसल   २००  

२६ तरकारी पसल    

 थोक लबके्रता पसल  १०००  

 खुद्रा लबवक्र पसल   २००  

२७ सलुत कपडा पसल    

 थोक लबके्रता पसल  १०००  

 खुद्रा लबवक्र पसल   ३००  

२८ लबशेर्ज्ञ परामशि तथा अधर् ब्र्ावसार्ी सेवा    

२८.१ न्चवकत्सक  २०००  

२८.२ कधसल्टेधट सेवा (इन्धिलनर्ररंग)  २०००  

२८.३ कानून व्र्वसार्ी / ल फमि  १०००  

२८.४ लेखा पररिण ब्र्ावसार्ी 
लस ए 

क ख 

ग घ 

  

२००० 

१५०० 

१००० 

 

२८.५ दधत न्चवकत्सक  १५००  

२८.६ अनसुधिानकताि / परामशिदाता  २०००  

२८.७ पश ुन्चवकत्सक डाक्टर 
पश ुन्चवकत्सक सेवा प्रदार्क 

 १५०० 

३०० 
 

२८.८ ढुवानी तथा राधसपोटि    

२८.९ क वगि  १५००  

२८.१० ख वगि ग वगि  १०००  

२८.११ पेधटर  १०००  

२९ लनमािण व्र्ावसार्ी    

 नेपाल सरकारबाट इिाित पत्र प्राप्त क बगिको लनमािण 
ब्र्ावसार्ी  

   

 नेपाल सरकारबाट इिाित पत्र प्राप्त ख बगिको 
लनमािण ब्र्ावसार्ी  

   

 नेपाल सरकारबाट इिाित पत्र प्राप्त ग बगिको 
लनमािण ब्र्ावसार्ी  

   

 नेपाल सरकारबाट इिाित पत्र प्राप्त घ बगिको 
लनमािण ब्र्ावसार्ी  

 १०,०००  

३० भवन लनमािण    

 लमक्सर र सटररंग सामान भएको  २०००  

 सटररंग सामान मात्र भएको  १५००  



~  ~ 
 

३१ उत्पादनमलुक उद्योग    

३१.१ लग्रल उद्योग  १०००  

३१.२ ितु्ता उद्योग तथा सोरुम  १०००  

३१.३ ितु्ता सोरुम मात्र  ५००  

३१.४ पश ुआहार लबवक्र केधद्र  ५००  

३१.५ घरेल ुकुवटर उद्योग (अगरबत्ती, मैनबत्ती, वटकी, अचार 
तथा अधर् कुवटर) 

 २००  

३२ कपडा तथा गामेधट उद्योग  १५००  

३२.१ लसरक डसना उद्योग पसल  १००  

३३ कुटानी पेलानी    

 फ्लोर लमल  ५००  

 सेलर लमल  ५००  

 होलर लमल  ५००  

 न्चउरा लमल  ५००  

 मसला लमल  ५००  

३४ डेरी उद्योग     

 थोक लबके्रता  १०००  

 खुद्रा  २००  

३५ उपभोग्र् बस्त ुउत्पादन उद्योग     

 कुवकि नडुल्स   ५००  

 दालमोट पाउरोटी चाउलमन  ५००  

३६ बनिधर् उद्योग    

 स लमल पलाईउड उद्योग   ५०००  

 काठ लबवक्र लडपो   ५०००  

 काठको फलनिचर उद्योग र सो रुम  १००  

३७ क्रसर/कंवक्रट/इटा भट्टा उद्योग  ८०००  

३८ पर्िटन उद्योग    

 होटल लि रेषु्टरेधट  ५००  

 भोिनालर्   ५००  

 लमठाई पसल  ५००  

 पाटी प्र्ालेस  २०००  

 साना खािा नास्ता पसल / मददरासवहत  ५००  

३९ टेधट हाउस  १०००  

४० सेवा उद्योग    

 कलर ल्र्ाब / फोटो स्टुलडर्ो  १०००  

 लसनेमा हल  २०००  

४१ संचार    

 केबलु च्र्ानल प्रसारण  १०००  



~  ~ 
 

 एफ एम प्रसारण   १०००  

 पत्रपलत्रका प्रकाशन सेवा  ५००  

 फोटोकपी, पी.लस.ओ. साइबर तथा क्र्ाफे   ३००  

 कुररर्र सेवा  १५०  

४२ ववत्तीर् सेवा     

 बान्णज्र् बैंक प्रलत शाखा कार्ािलर्   ५०००  

 ववकास बैंक प्रलत शाखा कार्ािलर्   ३५००  

 फाईनाधस कम्पनी प्रलत शाखा कार्ािलर्   २५००  

 ववत्तीर् सहकारी संस्था   ७००  

 रेलमटेधस सेवा   ५००  

४३ स्वास््र् सेवा व्र्वसार्    

 लनन्ि अस्पताल तथा नलसिंग होम  ५०००  

 न्क्ललनक   ३५००  

 चस्मा पसल  १०००  

४४ न्शिा सेवा    

 लनन्ि क्र्ाम्पस तथा मा लब  ५०००  

 लनन्ि आिारभतू ववद्यालर्   १०००  

 लनन्ि प्रा. लब. / मधटेश्वरी  ७००  

 सवारी चालक ताललम सेधटर  ५००  

 भार्ा न्शिा कोन्चंग सेधटर  १०००  

४५ ममित सम्भार     

 बोडी ममित गने  ५००  

 तर्ार ट्युब ममित / ररसोललंग, हावा भने   ३००  

 इन्धिन ममित   ५००  

 डेन्धटंग पेंवटंग  ५००  

 वट.भी. विि मोटर पंखा रेलडर्ो घडी िेनेरेट कम्प्र्टुर 
ममित मोबाइल 

 ५००  

 मोटरसाइकल ममित  ५००  

 बस, ट्याक्सी लगार्तका सवारी सािन ममित  ५००  

४६ ड्राई न्क्ललनक, ब्र्टुी पालिर तथा सैलनु  ५००  

४७ साइनबोडि आर्टसि व्र्वसार्  ५००  

४८ माछामास ुलबवक्र पसल  २००  

४९ फुल लबरुवा पसल  २००  

५० भाडा पसल तथा वकचन सामाग्री  ७००  

५१ खेलौना, लगफ्ट हाउस, तथा फोटो िेम   ३००  

५२ मालथ उल्लेख नभएका पेशा व्र्वसार्  ५००  

 

 



~  ~ 
 

अधर् सेवा: 

क्र.स. लबवरण आ.व. २०७४/७५ २०७५/७६ कैवफर्त 

 लबमा एिेधट  १०००  

 सभेर्र  १५००  

 नोटरी  ५००  

 

अनसूुची - ५ 

िडीबटुी रु ७०००/- 
कवाडी रु. ३००/- 

 

अनसूुची - ६ 

सवारी सािन कर: 

क्र. स. लबवरण आ.व. २०७४/७५ २०७५/७६ कैवफर्त 

१ क. बस, रक, लरी र अधर् हेभी 
गाडीमा 

 १०००  

१.१ ख. भाडाका कर, न्िपमा  ५००  

१.२ ग. भाडाको लमनीबसमा  ७००  

१.३ घ. लनन्ि कार, लमनीबसमा  २००  

२ ङ. स्कुटर, मोटरसाइकल तथा 
अधर् सवारी सािनमा 

 १००  

 च. ठेलागाडा तथा ररक्सामा  १५०  

 छ. रातो कालो प्लेट भएका 
भाडामा चल्ने टेक्टर 

 १००  

द्रष्टव्र्: एक गाउँपाललकाले सवारी दताि तथा बावर्िक कर ललएपछी अको गाउँपाललकाले त्र्स्तो सवारी दताि तथा बावर्िक सवारी कर 
ललन पाउनेछैन | 

 

अनसूुची - ७ 

लबज्ञापन कर: 

क्र.स. लबवरण आ.व. २०७४/७५ २०७५/७६ कैवफर्त 

१ साबििलनक स्थानमा लबज्ञापन वा 
साईनबोडि राखे बापत बावर्िक 
व्र्ावसावर्कको लालग 

 १०००  

 

 



~  ~ 
 

अनसूुची - ८ 

मनोरंिन कर: 

क. लसनेमा हल तथा मनोरंिन प्रदशिन स्थलको प्रवेश शलु्कमा २ प्रलतशत कर लाग्ने छ | 
ख. िाद ुसकि स चटक आददमा प्रलतददन १०० कर लाग्ने | 

 

अनसूुची - ९ 

बहाल लबटौरी कर: 

क्र.स. लबवरण आ.व. २०७४/७५ २०७५/७६ कैवफर्त 

५३ टहरो छाप्रोको बावर्िक  १००  

५४ घमु्ती बावर्िक  १००  

५५ ठेला मालसक  १०  

 

अनसूुची -१० 

पावकिं ग शलु्क: 

क्र.स. लबवरण आ.व. २०७४/७५ २०७५/७६ कैवफर्त 

५६ बस, रक, रर्ाक्टर, िीप 
प्रलतघण्टा 

 २० पवकिं ग शलु्क 
बसपाकि  स्थल 
व्र्वन्स्थत भएपछी 
मात्र लाग्न े

५७ मोटरसाइकल ठेला गाडा र अधर् 
सािन प्रलतघण्टा 

 २० 

५८ बहाल मा ददएको घर खाली 
गराउँदा प्रलतददन 
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अनसूुची -११ 

सेवा शलु्क/दस्तरु: 

क्र.स. लबवरण आ.व. 
२०७४/७५ 

२०७५/७६ कैवफर्त 

१ नागररकता लसफाररस  ५०  

२ नागररकता प्रलतललवप लसफाररस  १००  

३ स्वदेशको लालग सामाधर् लसफाररस  ५०  

४ नाम थर संसोिन लसफाररस  ५०  

५ नाता प्रमान्णत लसफाररस / नाता कार्म लसफाररस / बसोबास 
प्रमान्णत लसफाररस 

 ५०  

६ पाररवाररक लबवरण लसफाररस  ५०  

७ वपछलडएको िेत्र लसफाररस, िनिाती, दललत लसफाररस  ५०  

८ नाबालक लसफाररस  ५०  

९ िधमलमलत प्रमान्णत लसफाररस  ५०  

१० लबवाहदताि लसफाररस  ५०  

११ अवववावहत प्रमान्णत लसफाररस / व्र्न्ि लसफाररस  ५०  

१२ व्र्ावसार् दताि संचालन लसफाररस  २००  

१३ मददरा व्र्ावसार् लसफाररस  ५००  

१४ व्र्न्िगत घटना दताि (३५ ददन पछी)  ५०  

१५ घर नभएको िग्गा खररद लबवक्र, बकस पत्र, सट्टा पट्टा आदद 
प्रर्ोिनको लालग मालपोत कार्ािलर् लाई गने लसफाररस / घर 
समेत भएको िग्गा लसफाररस 

 ५०  

१६ िग्गावालाको मतृ्र्पुछी नामसारी वा अंशबण्डा प्रर्ोिनको 
लालग मालपोत कार्ािलर्लाई गररने लसफाररस / घर समेत 
भएको िग्गा लसफाररस   

 १००  

१७ पेधशन पट्टा लसफाररस  २००  

१८ खानेपानी ववद्यतु टेललफोन िडान र नामसारी, ठाउँसारी 
लसफाररस 

 ५०  

१९ लबलबि इिाित दस्तरु  २००  

२० ववलभन्न उद्योगको लसफाररस  २००  

२१ पेरोल लडिेल पम्प स्थापना लसफाररस  २०००  

२२ प्रत्रे्क लसफाररस अंग्रिेीमा  १०००  

२३ प्रत्रे्क लसफाररस अंग्रिेी र नेपालीमा  ११००  

२४ अस्थार्ी घर इिाित दस्तरु  १००  

२५ बस्तगुत लबवरण (घर, गोठ, टहरा, भए नभएको) प्रमान्णत 
लसफाररस  

क. बिार िेत्र 

ख. ग्रालमण िेत्र 

  
 
 

१०० 

५० 
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२६ छात्रवलृत लसफाररस दस्तरु  लनशलु्क  

२७ सम्बधि लबच्छेद लसफाररस  ५००  

२८ लमलापत्र बक्सौनी दस्तरु  ३००  

२९ अधर् लबलबि व्र्न्िगत लसफाररस  ५०  

३० अधर् लबलबि संस्थागत लसफाररस  १००  

३१ संस्था दताि, नववकरण  २००  

 

अनसूुची -१२ 

पर्िटक शलु्क: 

पर्िटकीर् स्थल लनमािण भएपछी शलु्क लनिािरण गररनेछ  | 

स्वदेशी रु १००/- लबदेशी रु ५००/- 

अनसूुची -१३ 

कृवर् सम्बन्धि दस्तरु: 

पशपुालन फमि संचालन शलु्क: ५००/-  व्र्ावसावर्क कृवर् फमि संचालन शलु्क: ५००/- 
पधछी पालन संचालन शलु्क: ५००/-   मौरीपालन तथा माछापालन संचालन शलु्क: ५००/-  

 

अनसूुची -१४ 

लबलबि शलु्क: पटके कर 

फेधसी खुद्रा सामान कपडा चप्पल आदद प्रलतददन: १००/- 

खाद्यान्न सामान गाडीद्वारा घमुाएर बेच्नेको लालग प्रलतददन: ५०/- 

पोका वा झोलामा सामान राखी मोटरसाइकल वा आफैले बेच्ने प्रलतददन: २००/- 


