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धारे्च गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७७ 

धारे्च गाउँपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनकेो ऐन, २०७७ 
सभाबाट पाररत लमलत – २०७७।३।१० 

 
प्रस्तावना : धारे्च गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७७।७८  को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको 
लनलमत्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट दिने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनि वान्छनीर् 
भएकोिे, 
नेपािको संफ्रवधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोजिम धारे्च गाउँसभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 
१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स ऐनको नाम आलथिक ऐन, २०७७ रहेको छ । 
                (२) र्ो ऐन २०७७ साि श्रावण १ गते िेजख धारे्च गाउँपालिका िेत्रमा िाग ुहनुेछ । 
२. सम्पजत्त कर : गाउँपालिका िेत्र लभत्र अनसूुर्ची (१) बमोजिम सम्पजत्त कर÷घर िग्गा कर िगाईन ेर असिु 
उपर गररनेछ । 
३. भलूमकर (मािपोत) : गाउँपालिका िेत्रलभत्र अनसूुर्ची (२) बमोजिम भलूमकर (मािपोत) िगाइने र असिु उपर 
गररने छ ।  
४. घर बहाि कर : गाउँपालिका िेत्रलधत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे भवन, घर, पसि ग्र्ारेि, गोिाम, टहरा, 
छप्पर, िग्गा वा पोखरी पूरै वा आजशंक तवरिे वहािमा दिएकोमा अनसूुर्ची (३) बमोजिम घर िग्गा बहाि कर 
िगाइने र असूि गररनेछ । 
५. व्र्वसार् कर : गाउँपालिका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूिँीगत िगानी र आलथिक कारोवारका 
आधारमा अनसूुर्ची (४) बमोजिम व्र्वसार् कर िगाईने र असिु उपर गररनेछ । 
६. िलिवटुी, कवािी र िीविन्त ुकर : गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे उन, खोटो, िलिबटुी, 
वनकस, कवािीमाि र प्रर्चलित कानूनिे लनर्धे गररएको जिविन्त ुवाहेकका अन्र् मतृ वा माररएका जिविन्तकुो 
हाि, लसङ, प्वाख, छािा िस्ता बस्तकुो व्र्वसाफ्रर्क कारोवार गरेवापत अनसूुर्ची (५) बमोजिमको कर िगाईने 
र असूि उपर गररने छ । 
७. सवारी साधन कर : गाउँपालिका िेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनमा अनसूुर्ची (६) बमोजिम सवारी साधन 
कर िगाईने र असिु उपर गररनेछ । तर, प्रिेश काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोफ्रह बमोजिम 
हनुेछ । 
८. फ्रवज्ञापन कर : गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनुे फ्रवज्ञापनमा अनसूुजर्च (७) बमोजिम फ्रवज्ञापन कर िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ । तर, प्रिेश काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोफ्रह बमोजिम हनुेछ । 
९. मनोरञ्जन कर : गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनुे मनोरञ्जन व्र्वसार् सेवामा अनसूुजर्च (८) बमोजिम व्र्वसार् कर 
िगाइने र असिु गररनेछ । तर अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोफ्रह बमोजिम हनुेछ । 
१०. बहाि लबटौरी शलु्क : गाउँपालिका िेत्रलभत्र आफूिे लनमािण, रेखिेख वा संर्चािन गरेका अनसूुजर्च (९) मा 
उल्िेख भए अनसुार हाट बिार वा सपिमा सोही अनसूुजर्चमा भएको व्र्वस्था अनसुार बहाि लबटौरी शलु्क 
िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 
११. पाफ्रकि ङ शलु्क : गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पाफ्रकि ङ सफु्रवधा उपिब्ध गराए बापत अनसूुर्ची 
(९) बमोजिम पाफ्रकि ङ शलु्क िगाईने र असूि उपर गररनेछ । 
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१२. सेवा शलु्क, िस्तरु : गाउँपालिकािे लनमािण, सञ्चािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनसूुर्ची (१०) मा उजल्िजखत 
स्थानीर् पूवािधार र उपिब्ध गराईएको सेवामा सेवाग्राही बाट सोही अनसूुर्चीमा व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क 
िगाईने र असूि उपर गररनेछ । 
१३. पर्िटन शलु्क : गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट अनसूुजर्च (११) मा उजल्िजखत 
िरमा पर्िटन शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ । तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो कानमुा अन्र्था 
व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोफ्रह बमोजिम हनुेछ । 
१४. कर छुट : र्स ऐन बमोजिम कर लतने िाफ्रर्त्व भएका व्र्जि वा संस्थाहरुिाई कुनैपलन फ्रकलसमका कर 
छुट दिइने छैन । 
१५. कर तथा शलु्क संकिन सम्बन्धी कार्िफ्रवलध : र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकिन 
सम्बन्धी कार्िफ्रवलध गाउँपालिकािे तोके अनसुार हनुेछ । 

अनसूुर्ची १  
सम्पलत कर 

लस.न. रािश्वका 
िते्रहरु 

र्चािू आलथिक 
वर्िको िर 

प्रस्ताफ्रवत िर पषु्ट्याई कैफ्रफर्त 

१ सम्पलत कर - िईु तिे वा सो भन्िा माथीको लसमेन्टेि 
RCC को रु २००, एक तिे RCC को रु 
१५०, िस्ता तथा ढुगांको  छाना 
भएको रु १००, अन्र् रु ५० 

 १ 

 

गाउँपालिकािे आवश्र्क नीलत तथा कार्िफ्रवलध तर्ार गरी घरिग्गा रजिषे्ट्रशन गने छ । रजिषे्ट्रशन बापत प्रलत घर रु १०० 
शलु्क लिईनेछ । 

 

अनसूुर्ची २ 

 भलूम कर (मािपोत) 
लस.न. रािश्वका 

िते्रहरु 

र्चािू आलथिक वर्िको 
िर 

प्रस्ताफ्रवत िर पषु्ट्याई कैफ्रफर्त 

१ मािपोत 
िस्तरु, भलूम 
कर 

१० रोपनी सम्मको 
रु २०० सो भन्िा 
माथीको  प्रलतरोपनी रु 
३०का िरिे  

 २० रोपनी सम्मका न्रू्नतम 
रु २०० र सो भन्िा माथी प्रलत 
रोपनी रु ३० का िरिे  

 १ 

 

अनसूुर्ची ३  
घर बहाि कर 

गा.पा.िेत्र लभत्र तपजशि बमोजिम घर बहाि कर िगाईने र असिु उपर गररने छ । 

 

घर बहाि रकमको १० प्रलतजशत 
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अनसूुर्ची ४ 

 व्र्वसार् कर  
वाफ्रर्िक रुपमा व्र्वसार् कर लनम्न अनसुार  व्र्वसार् कर उठाइनेछ । 

लस.न. रािश्वका िते्रहरु र्चािू आलथिक वर्िको िर (रु) प्रस्ताफ्रवत िर   

  क) ख) ग) क) ख) ग) पषु्ट्याई कैफ्रफर्त 

१ होटि  ,िि   , रेषु्टरेन्ट  

क) कोठा भन्िा बढी कोठा 
भएको िि तथा होटििाई । 

ख) ५ िेजख १० कोठा भएको 
होटि तथा िििाई {। 

ग) साधारण खाना ,नास्ता   ,
िि भएको, रेषु्टरेन्ट मात्र 
भएकोिाई । 

 

६०० ४०० २०० २००० १००० ५००   

२ मासू पसि 

क) रांगाको समेत सवै 
प्रकारका मासू मात्र बेच्नेिाई। 
ख) रांगा बाहेक खसी वोका 
सफ्रहतको मासू बेच्नेिाई ।  
ग) रांगा खसी ,बोका वाहेकको 
मासू मात्र बेच्ने िाई । 

६०० ४०० २०० ६०० ४०० २००   

३ मदिरा पसि 

क) ईिाित प्राप्त थोक मदिरा 
पसििाई । 

ख) ईिाित प्राप्त खदु्रा मदिरा 
पसििाई । 

१००० ८००  १००० ८००    
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४ कोजल्िंक्स पसि १००   १००     

५ सून र्चािँी गहना पसि 

क) आफ्नै सून र्चाँिी लिई 
वनाउने र बेच्नेिाई । 

ख) अरुको सून र्चाँिी लिई 
वनाउनेिाई । 

८०० ५५०  ८०० ५५०    

६ रेलिर्ो, मोवाईि फ्रवफ्रि तथा 
ममित 

३००   ३००     

७ संर्चार सेवा २५०   २५०     

८ घलि फ्रवफ्रि तथा ममित २००   २००     

९ केवि फ्रट.लभ  . सेवा १५००   १५००     

१० फोटो स्टूलिर्ो 
क) किर ल्र्ाविाई । 

ख) फोटो स्टूलिर्ोिाई । 

८०० ३००  ८०० ३००    

११ हिाम ५०   ७०     

१२ टेिररङ १००   १५०     

१३ िूता पसि 

क) िूत्ता लमिाई र बेच्नेिाई  
ख) िूत्ता ममित मात्र गनेिाई  

३०० १५०  ३०० १५०    

१४ मोटर वकि शप, गािीको विी 
वनाउन ेतथा ममित गने । 

१००० ५०० २०० १००० ५०० २००   
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क) सम्पूणि सवारी साधन ममित 
तथा पाटि बेच्ने। 

ख) मोटरसाईकि ममित र 
पाटिस बेच्नेिाई । 

ग) मोटरसाईकि मात्र ममित 
गनेिाई । 

१५ छापाखाना 
क) अपसेट प्रसेिाई  
ख) साधारण प्रसेिाई 

१००० ७००  १००० ७००    

१६ स्वास््र् सेवा 
क) अस्पताििाई । 

ख) पोलि जक्िनीकिाई, थोक 
मेलिकि िाई । 

ग) मेलिकििाई । 

१००० ८०० ५०० १००० ८०० ५००   

१७ मोटर वकि शप १०००   १०००     

१८ काष्ठ उद्योग 

क) काठ जर्चरानी मेजशन सफ्रहत 
काठहरुको फ्रवलभन्न फलनिर्चर र 
अरु काठहरुको झर्ािढोका 
आिी बनाउनेिाई । 

ख) कूनै एक मात्र वनाउनेिाई  

२४०० १५००  २४०० १५००    

१९ ईटा भट्टा र ईटा लिपो 
क) ईटा भटािाई  
ख) ईटा लिपोिाई  

२४०० ७००  २४०० ७००    
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२० कम्प्र्टुर इजन्स्टच्र्टु ५००   ५००     

२१ िाउरा लिपो २००   २००     

२२ लमठाई पसि ५०   ५०     

२३ बेकरी उद्योग र बेकरी पसि 

क) उद्योगिाई  
ख) पसििाई 

१००० ८००  १००० ८००    

२४ तरकारी र फिफूि पसि ५००   ५००     

२५ जर्चर्ा पसि ३००   ३००     

२६ लमिहरु 

क) १० हिि पावर भन्िा 
मालथको िमताको लमििाई । 

ख) सो भन्िा कम हिि पावर 
िमताको लमििाई । 

१००० ६००  १००० ६००    

२७ लििर २०००   २०००     

२८ साईकि भािा तथा ममित १००   १००     

२९ ठेकेिार 
ईिाित प्राप्त घ वगिको 
ठेकेिारिाई ईिाित िस्तरु 
१५०००।-  र नफ्रवकरण 
िस्तरु असोि मसान्त सम्म रु 
२५०० ,रै्चत्र मसान्त सम्म 
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नफ्रवकरण िस्तरु रु ३५००। -,  
नामसारी र ठाँउसारी लसफाररश 
िस्तरु रु १०००।- 
 

३० कपिा पसि १०००   १०००     

३१ फ्रकराना पसि 

क) थोक सफ्रहतको फ्रकराना 
पसििाई । 

ख) पर्चासहिार भन्िा बढी 
िगानी भएको फ्रकराना 
पसििाई । 

ग) सो भन्िा कम िगानी 
भएको फ्रकराना पसििाई  । 

१५०० ५०० ३०० १५०० ५०० ३००   

३२ खाद्य पसि 

थोक सफ्रहतको खाद्य पसिाई 
)क( 
खूद्रा मात्रको खाद्य पसिाई 
)ख( 

५०० २००  ५०० २००    

३३ भािा पसि 

धातू तथा प्िाफ्रष्टकको भाँिा 
तथा सामान बेच्नेिाई  
 

४०० २००  ४०० २००    

३४ र्चरूा धागो तथा शृ्रङ्गारका 
सामान पसि 

थोक सफ्रहतको पसििाई )क( 
५०० ३०० १०० ५०० ३०० १००   
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पर्चासहिार भन्िा बढी िगानी 
भएको पसििाई )ख( 
सो भन्िा कम िगानी गने 
पसििाई )ग( 

३५ कूखरुा पािन 

क) एक हिार भन्िा बढी 
कुखूरा पाल्नेिाई । 

ख) एकहिार भन्िा कम 
कुखूरा पाल्नेिाई 

१००० ६००  १००० ६००    

३६ तैर्ारी पोशाक पसि २००   २००     

३७ तैर्ारी िूत्ता पसि २००   २००     

३८ िन्त जक्िलनक २००   २००     

३९ हाििवेर्र पसि ८००   ८००     

४० ईिेजक्टक पसि ७००   ७००     

४१ कानूनी फमि ५००   ५००     

४२ साईन बोिि पेन्टीङ्ग २००   २००     

४३ फलनिर्चर एण्ि फलनिलसंग पसि १०००   १०००     

४४ स्टेशनरी पसि 

क) खेिकूिका साम्रागी सफ्रहत 
भएकोिाई । 

५०० ३००  ५०० ३००    
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ख) स्टेशनरी मात्र भएको िाई  

४५ ििीवूटी खररि लबफ्रि पसि १५००   १५००     

४६ िेखापरीिक ५००   ५००     

४७ टेलिलभिन पसि १०००   १०००     

४८ अन्र् उद्योग 

क) २० िाख भन्िा बढी 
िगानी भएकोिाई । 

ख) ५ िाख भन्िा माथी २० 
िाख सम्म िगानी 
भएकोिाई। 

ग) पाँर्च िाख भन्िा कम 
िगानी भएकोिाई  

५००० २००० १२०० ५००० २००० १२००   

४९ फ्रवज्ञापन सेवा वा ऐिन्ट ५००   ५००     

५० पशू वधूशािा १०००   १२००     

५१ कृफ्रर् व्र्वशार्  )वंगूर ,माछा ,
गाई पािनफामि 

५००   १०००     

५२ फ्रवजत्तर् सेवा 
 

५००० २००० १००० ६००० २००० १०००   

५३ नीजि स्कूि १०००   १२००     

५४ लसनमेा हि 

क) लसनेमा हििाई  
१००० ५००  १००० ५००    
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ख) लभलिर्ो हििाई 

५५ र्चस्मा पसि ५००   ५००     

५६ जशिाई मेजशन फ्रविी तथा ममित 
गने पसि 

५००   ६००     

५७ रेफ्रििेरेटर ममित ५००   ५००     

५८ िूग्ध लिपो ,पसि ५००   ६००     

५९ व्रू्टी पाििर ५००   ५००     

६० सप्िार्सि १०००   १२००     

६१ टेलिफोन टावर राजख संर्चार 
सेवा उपिब्ध गराउन े
संस्थािाई 

५०००   ६०००     

६२ िग्गा फ्रवकास  ,हाउजिंङ्ग ५०००   ६०००     

६३ म्र्ानपावर सेवा १५००   १५००     

६४ क्र्ाटेररङ्ग सेवा १०००   १०००     

६५ फ्रवजत्तर् कारोवार वाहेक अन्र् 
कारोवार गने सहकारी संस्था 

१०००   १०००     

६६ माविि ,टार्ि पसि १०००   १०००     

६७ सवारी साधनको शो रुम 

क) गािीको शोरुम  
५००० ३००० २००० ६००० ३००० २०००   
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ख) मोटरसाईकि शोरुम 

ग) टैक्टर तथा अन्र् 
मेजशनरीको शोरुम  

६८ कृफ्रर् सामग्रीको पसि ,भेटनरी 
सम्बन्धी पसि 

५००   ५००     

६९ आईस फ्रिम पसि ३००   ३००     

७० िाना उद्योग १०००   १०००     

७१ तारिािी वनाउन ेउद्योग १०००   १०००     

७२ नीजि किेि ५०००   ७०००     

७३ ब्िक उद्योग १५००   १८००     

७४ लमनरि वाटर उद्योग २०००   २५००     

७५ पानी टर्ाकंर ५००   ५००     

७६ ग्र्ास लिपो ७००   ७००     

७७ कोल्िस्टोर (जशतभण्िार) १०००   १२००     

मालथ उल्िेख भएको बाहेक अन्र् व्र्वसा, तथा सेवाहरुमा लिनपुने व्र्वसार् कर रािश्व परामशि सलमलत माफि त ्कार्िपालिकामा पेश गरी स्वीकृत गराई िागू 
गररनेछ। 
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नोटः  
१.  लििर, ऐिेन्ट, लिपो सव लििर आदि वाहेक अन्र् पसि, उद्योग व्र्वशार्को हकमा कसैिे एउटै पसिमा 
धेरै आईटमराजख पसि वा व्र्वशार् गरेको छ भने सवै आईटम मध्रे् कुनै एकको मात्र कर लिने छ तर र्समा 
सवै आईटम मध्रे् िनु आईटमको कर रकम बढी छ सोहीिाई कार्म गरी कर असूि गररनेछ । 
२. म्र्ाि लभत्र नबझुाउने कुनै करिाताहरुवाट बझुाउन ुपनेसम्पूणि व्र्वशार् कर र प्रलतवर्ि १२ प्रलतशतका िरिे 
िररवाना सफ्रहत व्र्वशार् कर असिु गररनेछ । 

 

अनसूुर्ची ६ 

सवारी साधन कर 
लस.नं. व्र्वसार्को नाम र्चाि ुआ.व. को 

स्वीकृत िर 
आगामी आ.व. को स्वीकृत 

िर 
१ बस, ट्क, िहरी र अन्र् हेभी गािी – ११०० 

२ भािाका कार, जिप, भ्र्ान र याक्टर – ६०० 

३ भािाका लमलनबस, लमलन ट्क – ८०० 

४ नीजि कार, लमलन बस, ट्क – ४०० 

५ स्कुटर, मोटरसाइकि तथा अन्र् सवारी – २०० 

 

गाउँपालिका अन्तगित ढुवानीको रुपमा प्रर्ोग हनु ेखच्र्चरहरुमा प्रलत खच्र्चर प्रलत फ्रटप रु ५ का िरिे शलु्क लिईनछे 
। िईु घण्टा वा सो भन्िा बढी सावििलनक स्थानमा खच्र्चरको समूह छोिेमा त्र्स्तो प्रलत समूहिाई रु ५० शलु्क 
लिईनछे । 
 

अनसूुर्ची ७  
फ्रवज्ञापन कर 

गापा िेत्र लभत्र तपजशि बमोजिम फ्रवज्ञापन कर िगाईने र असिु उपर गररने छ । 
क) सववोिि प्रलत वगिफ्रफट रु. ५५ 
ख) होलिंगवोिि प्रलत वगिफ्रफट रु. ७५ 
ग) ग्िो साईनवोिि प्रलत वगिफ्रफट रु. ९० 
घ) लभते्तिेखन, सटर पेजन्टंग प्रलत वगिफ्रफट  रु २० 
ङ) ब्र्ानर प्रलत हप्ता रु. १२० 
र्च) पोिबोिि प्रलत गोटा प्रलत वर्ि रु. १००० 
छ) लिजिटि बोिि प्रलत वगिफ्रफट रु. २०० 

अनसूुर्ची ८ 
मनोरन्िन कर 

प्रिेश काननु बमोजिम हनुे छ । तर गा.पा. िेत्र लभत्रका महत्वपूणि पर्िटफ्रकर् स्थि हरुमा सम्बजन्धत पर्िटफ्रकर् 
स्थिको व्र्वस्थापन तथा फ्रवकास सलमलतिे लनधािरण गरे बमोजिम पर्िटफ्रकर् प्रवेश शलु्क लिन सफ्रकने छ । 
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अनसूुर्ची ९  
बहाि लबटौरी शलु्क 

लस.न. रािश्वका िते्रहरु र्चािू आलथिक 
वर्िको िर 

प्रस्ताफ्रवत िर पषु्ट्याई कैफ्रफर्त 

१ बहाि लबटौरी 
शूल्क 

 होिसेि पसि, १० कोठा भन्िा 
बढी भएको होटि र लनजि 
फ्रवद्यािर् रु ३०००, मध्र्म 
स्तरको पसि, ५ िेजख १० कोठा 
भएको होटि  रु २००० । 
सामान्र् पसि, सामान्र् होटि, 
व्र्जिगत आवास िगार्त अन्र्  
रु १५०० । 

  

 
अनसूुर्ची १०  
पाफ्रकि ङ शलु्क 

गापा िेत्र लभत्र तपजशि बमोजिम पाफ्रकि ङ शलु्क िगाईने र असिु गररने छ । 

१. कुनै पलन सवारी साधन िे नीजि  स्वालमत्वमा रहेको स्थानमा पाफ्रकि ङ्ग गरेको अवस्था बाहेक गाँउपालिका 
िेत्र लभत्रका सावििलनक स्थानहरु सिकको छेउ आदि स्थानमा १५ लमनेट भन्िा बढी समर्को िालग पाफ्रकि ङ्ग 
गरेमा तपजशि बमोजिमको पाफ्रकि ङ शलु्क लिईनेछ । 

लस.न. रािश्वका 
िते्रहरु 

र्चािू आलथिक 
वर्िको िर 

प्रस्ताफ्रवत िर पषु्ट्याई कैफ्रफर्त 

१ पाफ्रकि ङ 
शलु्क 

 लनजि तथा भािाका ट्क,बस प्रलत पटक 
रु ३० 

१  

 

अनसूुर्ची ११  
पर्िटन शलु्क 

मनास्ि ुफ्रहमाि, रुफ्रवनािा तथा गणेश फ्रहमाि िस्ता पर्िटकीर् िेत्रमा िाने याक धारे्च गाउँपालिका अन्तगित पने 
हनुािे प्रिेश कानूनको अलधनमा रफ्रह नीलत बनाई पर्िटन शलु्क लनधािरण गरी कार्ािन्वर्न गनि गाउँकार्िपालिकािाई 
अलधकार प्रत्र्ार्ोिन गररने छ । 

अनसूुर्ची १२ 

सेवा शलु्क िस्तरु  
लसफाररस िस्तरु, सरसफाई शलु्क, सावििलनक शौर्चािर्, पटके सवारी कर । 

लस.न. रािश्वका िते्रहरु र्चािू आलथिक वर्िको 
िर 

प्रस्ताफ्रवत िर पषु्ट्याई कैफ्रफर्त 

१ नर्ाँ नागररकता लसफाररश 
िस्तरु 

लनशलु्क वशंि रु.३००, 

नेपािी परुुर् सग ँ
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फ्रववाह गने फ्रविेशी 
मफ्रहिा रु.१००० 

२ अन्र् लनकार्को र्ोिना 
सम्झौता र भिुानी 
लसफाररश 

२०० ३०० 
  

३ अन्र् कार्ाििर्हरुिाई 
लसफाररश 

२०० ३०० 
  

४ नाता प्रमाजणत ५०० ५०० 
  

५ अँग्रिेी कागिात प्रमाजणत ५०० १००० 
  

६ िग्गा नामसारी लसफाररश ५०० ५०० 
  

७ र्चार फ्रकल्िा प्रमाजणत ३ फ्रकत्ता सम्मको 
रु ५०० र सो 
भन्िा मालथप्रलत 
फ्रकत्ता रु १०० थप 

३ फ्रकत्ता सम्मको 
रु ५०० र सो 
भन्िा मालथप्रलत 
फ्रकत्ता रु १०० 
थप 

  

८ सँस्था िताि तथा नवीकरण 
र लसफाररस (गैरसरकारी 
सघं संस्था) 

नर्ाँ िताि १०००, 

नवीकरण ५००  

INGO िताि 
३०००, नवीकरण 
१५००, NGO  

िताि २०००, 

नवीकरण १०००,  

लसफाररस १००० 

  

९ हातहलथर्ार नवीकरण 
(बन्िकु) 

५०० (वाफ्रर्िक ) ५०० (वाफ्रर्िक )   

१० घटना िताि शलु्क 

िन्म िताि 
मतृ्र् िताि 
फ्रववाह िताि 
बसाइसराई िताि 
सम्बन्ध फ्रवच्छेि 

िन्म, मतृ्र्, फ्रवबाह र 
सम्बन्धफ्रवच्छेिको 
हकमा ३५ दिन 
लभत्र लनशलु्क र 
३५ दिन नाघेमा रु 

२०० 
बसाईसराईको 
हकमा 
आफनोगाँउपालिका 
लभत्र रु. २०० र 
गाँउपालिका भन्िा 
बाफ्रहर बसाईसराइ 
गरेमा रु १०,००० 

िन्म, मतृ्र्, फ्रवबाह 
र 

सम्बन्धफ्रवच्छेिको 
हकमा ३५ दिन 
लभत्र लनशलु्क र 
३५ दिन नाघेमा 
रु २०० 
बसाईसराईको 
हकमा आफनो 
गाँउपालिका लभत्र 
रु. २०० र 
गाँउपालिका भन्िा 
बाफ्रहर बसाईसराइ 
गरेमा रु ३००० 
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११ प्रलतलिफ्रप नागररकता 
लसफाररश तथा घटना िताि 
प्रमाणपत्र प्रलतलिफ्रप 

५०० ५०० 
  

१२ आम्िानी प्रमाजणत न्र्नुतम रु २०० 
मा नघटने गरी 
कुि आम्िानीको 
०.२ प्रलतशत 

न्र्नुतम रु २०० 
मा नघटने गरी 
कुि आम्िानीको 
०.३ प्रलतशत 

  

१३ सम्पजत्त मूल्र्ांङकन न्र्नुतम रु २०० 
मा नघटने गरी 
कुि आम्िानीको 
०.३ प्रलतशत 

न्र्नुतम रु २०० 
मा नघटने गरी 
कुि आम्िानीको 
०.३ प्रलतशत 

  

१४ धारा फ्रवििुी लसफाररस 
 ३०० 

  

१५ फ्रववाफ्रहत अफ्रववाफ्रहत 
लसफाररस प्रमाजणत 

 ३०० 
  

१६ वसोवास लसफाररस प्रमाजणत 
 ३०० 

  

१७ मोटर बाटो भएको  बारपाक, िाप्राक, 

गमु्िा सिक तथा 
सोती, मालछखोिा, 
खोिाि सिक रु 
२०००। मान्व,ु 

काजशगाउँ सिक 
रु १००० 

  

 मोटर बाटो नभएको ५०० ५०० 
  

१८ िैफ्रव प्रकोप, अपाङगता, 
असहार्, फ्रवफ्रपन्न, छात्रवजृत्त 
लसफाररश । 

लनशलु्क लनशलु्क 
  

१९ कन्सिुर प्रमाजणत ५०० ५०० 
  

२० नक्सा प्रमाजणत 
 ३०० 

  

२१ घर लनमािण नक्सा पास ढिानघर 

प्रलतवगिफ्रफट रु २, 

ढिान नगरेको घर 
रु १ माटोको 
ििान प्रलतवगि रु 
०।५० 

ढिानघर 
प्रलतवगिफ्रफट रु २, 

ढिान नगरेको घर 
रु १ माटोको 
ििान प्रलतवगि रु 
०।५० 

  

२२ नक्सापास प्रमाणपत्र नर्ाँ नक्सापास रु 
२००, प्रलतलिफ्रप रु 
३०० 

नर्ाँ नक्सापास रु 
२००, प्रलतलिफ्रप रु 
३०० 

  

२३ रुख काटने लसफाररस रु ५०० रु १५०० 
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२४ पसि िताि तथा नफ्रवकरण 
िस्तरु 

रु १००० र रु 
५०० 

रु १००० र रु 
५०० 

  

२५ होटि व्र्वसार् िताि 
नफ्रवकरण 

 िताि २००० 
नवीकरण १००० 

  

२६ समूह िताि नफ्रवकरण कृफ्रर् 
समूह, आमा समूह, क्िव, 

मफ्रहिा समूह, उपभोिा 
सलमलत) 

 िताि १००० 
नवीकरण ५०० 

  

२७ नक्सा नामसारी  १००० 
  

२८ घर लनमािण कार्ि सम्पन्न 
प्रमाजणत 

 १००० 
  

२९ घर िग्गा कार्म लसफाररस  २०० 
  

३० उद्योग व्र्वसार् िताि एवं 
लसफाररस 

 साना उद्योग 
५००, मझौिा 
उद्योग १०००, 

ठुिा उद्योग 
२००० 

  

३१ मदु्दा मालमिा िताि  रु २०० 
  

३२ नाम संशोधन, नाम छुट 
तथा िईु नाम लसफाररस 

 
रु २०० 

  

३३ िन्म लमलत प्रमाजणत  रु ३०० 
  

३४ स्थाई तथा अस्थाई 
बसोवास सम्बन्धी लसफाररस 

 
रु २०० 

  

३५ नाम थर िन्मलमलत संशोधन 
लसफाररस 

 
रु २०० 

  

३६ घर िग्गा नामसारी 
लसफाररस 

 
रु २०० 

  

३७ फुकुवा लसफाररस  रु २०० 
  

३८ पेन्सन कािि तथा सो 
सम्बन्धी अन्र् लसफाररस 

 
रु २०० 

  

३९ हकवािा संरिण लसफाररस  रु २०० 
  

४० नक्कि प्रमाजणत िस्तरु  रु २०० 
  

४१ व्र्वसार् िताि प्रमाण पत्रको 
नक्कि प्रलत 

 
रु २०० 

  

४२ लमिापत्र िस्तरु  रु २०० 
  

४३ िलित, िनिाती तथा अन्र् 
थर प्रमाजणत 

 
रु २०० 
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४४ पाररवाररक फ्रववरण 
लसफाररस 

 
रु २०० 

  

४५ मञ्जुरीनामा लसफाररस  रु २०० 
  

४६ आलथिक अवस्था बलिर्ो वा 
सम्पन्न भएको लसफाररस 

 
रु ५०० 

  

४७ आलथिक अवस्था कमिोर 
भएको लसफालस 

 
रु २०० 

  

४८ िवैु नाम गरेको व्र्जि 
एउटै हो भन्ने लसफाररस 

 
रु २०० 

  

४९ व्र्वसार् बन्ि लसफाररस  रु ३०० 
  

५० व्र्वसार् सञ्चािन नभएको 
लसफाररस 

 
रु २०० 

  

५१ कोटि फ्रफ लमनाहा लसफाररस  रु २०० 
  

५२ र्चौपार्ा लसफाररस  रु ३०० 
  

५३ फ्रवद्यािर् ठाउँसारी 
लसफाररस 

 
रु ५०० 

  

५४ संरिक लसफाररस 
व्र्जिगत 

 
रु २०० 

  

५५ संरिक लसफाररस संस्थागत  रु ३०० 
  

५६ हकवािा र हकिार 
प्रमाजणत 

 
रु २०० 

  

५७ अन्र् लसफाररस  रु २०० 
  

 

सरसफाई शूल्क वाफ्रर्िक रुपमा लनम्न अनसुार हनु ेछ । 

लस.न. रािश्वका िते्रहरु र्चािू आलथिक वर्िको 
िर 

प्रस्ताफ्रवत 
िर 

पषु्ट्याई कैफ्रफर्त 

१ आवासीर् घर २ तल्िा सम्म १००।- १००।-   

२ आवासीर् घर २ तल्िा माथी १५०।- १५०।-   

३ होटि ,िि सफ्रहतको व्र्वसाफ्रर्क १०००।- १०००।-   

४ होटि ,सानो जर्चर्ा नास्ता ३००।- ३००।-   

५ मास ुपसि रांगा ,खसी ३००।- ३००।-   

६ मास ुपसि कुखूरा ४००।- ४००।-   
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७ सैिनु १००।- १००।-   

८ तरकारी फिफूि २००।- २००।-   

९ पान पसि ०।०० ०।०० 
  

१० माछा पसि १००।- १००।-   

११ फ्रकराना होिसेि पसि ४००।- ४००।-   

१२ फ्रकराना खदु्रा पसि २००।- २००।-   

१३ फेन्सी ,मबुाईि ,साईबर ,कपिा ,घिी 
पसि ,र्चरुा धागो 

१००।- १००।-   

१४ सनु पसि २००।- २००।-   

१५ स्कुि ,क्र्ाम्पस सरकारी २००।- २००।-   

१६ स्कुि ,क्र्ाम्पस नीजि होस्टि सफ्रहत ५००।- ५००।-   

१७ स्कुि ,क्र्ाम्पस नीजि ३००।- ३००।-   

१८ कार्ाििर् सरकारी ३००।- ३००।-   

१९ कार्ाििर् नीजि ,संघसंस्था ४००।- ४००।-   

२० उद्योग ठुिो व्र्ावसाफ्रर्क १०००।- १०००।-   

२१ उद्योग घरेिु , साना छािा ितु्ता ,झोिा २००।- २००।-   

२२ धान ,च्र्रा ,तेि ,लमि आदि ५००।- ५००।-   

२३ फलनिर्चर उद्योग ४००।- ४००।-   

२४ बस ,माइिो काउन्टर २००।- २००।-   

२५ हस्पीटि ,पोिोजक्िलनक सईु लसररन्ि 
बाहेक 

१५००।- १५००।-   

२६ मेलिकि हि ,एग्रो भेट ५००।- ५००।-   

२७ कुखूरा फामि ठुिो ५०० भन्िा बफ्रढ ६००।- ६००।-   

२८ कुखूरा फामि सानो ५०० भन्िा कम ३००।- ३००।-   

२९ हाििवर्र ,भािापसि ३००।- ३००।-   

३० स्टेशनरी पसि १००।- १००।-   

३१ कापी उद्योग ,छापाखाना ५००।- ५००।-   
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३२ मोटर वकि शप १०००।- १०००।-   

३३ साईकि मोटरसाईकि वकि शप ५००।- ५००।-   

३४ मोटर ,मोटरसाईकि शोरुम ३००।- ३००।-   

३५ मेटि वकि शप ,मोटर पाटिस ,वकि शप ४००।- ४००।-   

३६ टार्र ररसोलिङ १०००।- १०००।-   

३७ बैक ५००।- ५००।-   

३८ सहकारी संस्था ३००।- ३००।-   

३९ टेिररङ पसि ४००।- ४००।-   

४० इट्टा फ्रवफ्रि केन्द्र ,भट्टा २००।- २००।-   

४१ पेट्रोि पम्प ३००।- ३००।-   

४२ मदिरा पसि ३००।- ३००।-   

४३ फ्रटलभ ,इिेजक्टक तथा ममित पसि ४००।- ४००।-   

४४ हस्तकिा ,आटिस ,फ्िेक्स २००।- २००।-   

४५ लसनेमा हि ,पाटी प्र्ािेस ,क्र्ाटररङ १०००।- १०००।-   

४६ िधु लिपो ३००।- ३००।-   

४७ व्र्टुी पाििर ३००।- ३००।-   

४८ लसिाई मेलसन पसि तथा ममित ३००।- ३००।-   

४९ कुखूरा बाहेक कृफ्रर् फमि ३००।- ३००।-   

५० अन्र् ३००।- ३००।-   

 

 

सावििलनक शौर्चािर्  -  नीजि िते्र संग साझेिारी माध्र्मबाट शलु्क लनधािरण गरी संर्चािन गररनेछ । 

 

रािश्व सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था  
❖ प्राकृलतक स्रोतको रुपमा रहेका बढुीगण्िकी िगार्तका अन्र् खोिाहरुमा रहेको ढुगां, लगटी, बािवुा 

िगार्त अन्र् प्राकृलतक स्रोतहरुको प्रिेश कानून बमोजिम गररएको क्ष्भभ्भ ् प्रलतवेिनमा उल्िेख भए 
बमोजिम रािश्व संकिन गरी कानून बमोजिम बािफाँि गररनेछ । 

❖ िलिबटुी तथा बन पैिावारको दिगो संरिण तथा उपभोग गिै त्र्स्ता स्रोतबाट संघीर् एवं प्रिेश कानून 
बमोजिम आवश्र्क नीलत बनाई कर लनधािरपण गररनेछ । सो कार्िको िालग कार्िपालिकािाई अलधकार 
प्रत्र्ोिन गररनेछ । 
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❖ आलथिक वर्ि २०७७।७८ बाट कार्ािन्वर्न गनिगरी नेपािको सँफ्रवधान बमोजिम बनाउने पने रािस्व 
सम्बन्धी अत्र्ावश्र्क नर्ाँ कानून तत्काि बनाउने र सँशोधन गनुि पने भएमा संशोधन गरी िाग ु
गररनेछ। 

❖ आर् आििन र व्र्वसार् गने सबैिाई स्थार्ी िेखा नम्बर प्राप्त गने कार्ाििाई प्रोत्साहन गरी त्र्स्ता 
कार्िको लसफ्रवर सञ्चािन गररनेछ  ।  

❖ रािश्वका थप िेत्रहरु पफ्रहर्चान गररने छ । 

❖ काननु बमोजिम बाहेक कर िगाउने र कर असलु्ने कार्ि गररने छैन । 

 


