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भूमे गाउँपालिकाको आलथिक विधेयक,२०७९ 

 

गाउँपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताििाई कायािन्ियन गनि बनेको विधेयक 

प्रस्तािनािः भमेू गाउँपालिकाको आलथिक िर्ि २०७९/०८० को अथि सम्बन्धी प्रस्ताििाई कायािन्ियन गनिको 
लनलमत्त स्थानीय कि तथा शलु्क संकिन गने, छुट दिने तथा आय संकिनको प्रशासलनक व्यिस्था गनि िाञ्छनीय 
भएकोिे,  

नेपािको संविधानको धािा 2२8 को उपधािा (2) बमोजिम भमेू गाउँपालिका गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको 
छ ।  

 

१. संजिप्त नाम ि प्रािम्भिः (1) यस ऐनको नाम “भमेू गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७९” िहेको छ । 

  (2) यो ऐन २०७९ साि श्रािण 1 गतेिेजि भमेू गाउँपालिका िते्रमा िागू हनुेछ । 

 

२. सम्पलत कििः गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र अनसूुजि (1) बमोजिम सम्पजत्त कि/घििग्गा कि िगाइन ेि असूि 
उपि गरिनेछ । 

 

३. भलूम कि (मािपोत): गाउँपालिका िते्रलभत्रका िग्गामा त्यस्तो िग्गाको उपभोगका आधािमा अनसूुजि 
(2) बमोजिम भलूम कि (मािपोत) िगाइन ेि असूि उपि गरिनेछ ।  

 

४. घि िग्गा िहाि कििः  गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यजि िा संस्थािे भिन, घि, पसि, ग्यािेि, गोिाम, 
टहिा, छप्पि, िग्गा िा पोििी पूिै िा आंजशक तिििे बहािमा दिएकोमा त्यस्तो बहाि िकममा अनसूुजि 
(3) बमोजिम घि िग्गा बहाि कि िगाइन ेि असूि गरिनेछ ।  

 

५. व्यिसाय कििः गाउँपालिका िेत्रलभत्र व्यापाि, व्यिसाय िा सेिामा पूँिीगत िगानी ि आलथिक कािोिािका 
आधािमा अनसूुजि (4) बमोजिम व्यिसाय कि िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ । 

 

६. िलिबटुी, किािी ि िीििन्त ुकििः गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुन ैव्यजि िा संस्थािे ऊन, िोटो, िलिबटुी, 
िनकस, किािी माि ि प्रिलित कानूनिे लनर्ेध गरिएको िीििन्त ुबाहेकका अन्य मतृ िा मारिएका 
िीििन्तकुो हाि, लसङ, प्िािँ, छािा िस्ता िस्तकुो व्यिसावयक कािोबाि गिे िापत अनसूुजि (5) 
बमोजिमको कि िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ । 
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७. सिािी साधन कििः गाउँपालिका िते्रलभत्र िताि भएका सिािी साधनमा अनसूुजि (6) बमोजिम सिािी साधन 
कि िगाइन ेछ ि उि कि सम्बजन्धत प्रिेशिे असिु गिी अन्ति सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 
बमोजिम स्थानीय तहको विभाज्य कोर् मार्ि त ्गाउँपालिकाको सजित कोर्मा बाँिर्ाँि गनुिपनेछ। 

 

८. विज्ञापन कििः गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनु ेविज्ञापनमा अनसूुजि (7) बमोजिम विज्ञापन कि िगाइन ेि असूि 
उपि गरिनेछ ।यसिी कि संकिन गिाि अन्ति सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम सम्बजन्धत 
प्रिेशिे लनधाििण गिेको विज्ञापन कि समेत संकिन गिी प्रिेश विभाज्य कोर्मा िािश्व बाँिर्ाँि गनुिपनेछ। 

 

९. मनोिञ्जन कििः गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनुे मनोिञ्जन व्यिसाय सेिामा अनसूुजि (8) बमोजिम व्यिसाय कि 
िगाइने ि असिु उपि गरिनेछ । यसिी कि संकिन गिाि अन्ति सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 
बमोजिम सम्बजन्धत प्रिेशिे लनधाििण गिेको विज्ञापन कि समेत संकिन गिी प्रिेश विभाज्य कोर्मा िािश्व 
बाँिर्ाँि गनुिपनेछ। 

 

१०. बहाि लबटौिी शलु्किः गाउँपालिका िते्रलभत्र आरु्िे लनमािण, िेििेि िा संिािन गिेका हाट बिाि, पसि 
िा सिकािी िग्गामा अनसूुजि (9) मा उल्िेि भए अनसुाि बहाि लबटौिी शलु्क िगाइन ेि असूि उपि 
गरिनेछ । 

 

११. पावकि ङ शलु्किः गाउँपालिका िते्रलभत्र कुन ैसिािी साधनिाई पावकि ङ सवुिधा उपिब्ध गिाए िापत अनसूुजि 
(10) बमोजिम पावकि ङ शलु्क िगाइन ेि असूि उपि गरिनेछ। 

 

 

१२. टे्रवकङ्ग, कोयोवकि शलु्किः  गाउँपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्र टे्रवकङ्ग, कायोवकङ, क्यानोलनङ िगायतका सेिा 
िा व्यिसाय संिािन गिे िापत अनसूुजि (11) बमोजिमको शलु्क िगाइन ेि असूि उपि गरिनेछ। 

 

१३. सेिा शलु्क, िस्तिुिः गाउँपालिकािे लनमािण, संिािन िा व्यिस्थापन गिेका अनूसूजि 12 मा उजल्िजित 
स्थानीय पूिािधाि ि उपिब्ध गिाइएको सेिामा सेिाग्राहीबाट सोही अनसूुजिमा व्यिस्था भए अनसुाि शलु्क 
िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ । 

 

१४. पयिटन प्रिेश शलु्किः गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र लनमािण गिेका उद्यान, पाकि , जिलियािाना, ऐलतहालसक 
तथा पिुाताजत्िक सम्पिा, संग्राहिय िस्ता सम्पिा उपयोग गिे िापत पयिटकहरुिाट अनसूुिी १३ मा 
उजल्िजित ििमा पयिटन प्रिेश शलु्क िगाईने ि असिु उपि गरिनेछ । 

 

 



[ 3 ] 
 

१५. र्ोहिमैिा व्यिस्थापन शलु्किः गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र र्ोहिमैिा व्यिस्थापन गनि अनसूुिी १४ 
मा उजल्िजित ििमा र्ोहिमैिा व्यिस्थापन शलु्क िगाइन ेि असिु उपि गरिनेछ ।  

 

 

१६. कि छुट: (१) यस ऐन बमोजिम कि लतने िावयत्ि भएका व्यजि िा संस्थाहरुिाई कुन ैपलन वकलसमको 
कि छुट दिईने छैन । 

ति, 

घाइते, अपाङ्गता भएका व्यजि, अलत विपन्न, अशि, ज्येष्ठ नागरिकहरुिाई प्रमाणपत्रका आधािमा 
सेिा शलु्क िापतको िकम छूट दिइनेछ । 

(२) विगतमा लतनि बझुाउन बाँकी कि तथा शलु्क असोि मसान्तलभत्र एकमषु्ट बझुाउन आउन े
कििातािाई २५% कि छूट दिइनेछ ।  

 

 

१७. कि तथा शलु्क संकिन सम्बजन्ध कायिविलधिः यो ऐनमा भएको व्यिस्था अनसुाि कि तथा शलु्क संकिन 
सम्बन्धी कायिविलध गाउँपालिकािे तोके अनसुाि हनुेछ । 
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अनसूुिी १ 

सम्पत्ती  कि 

क्र.सं. विििण विस्ततृ विििण 
िि 

(रु./िर्ि) 

१ पक्की  घि RCC ढिान घि २० 

२ पक्की  घि माटो ि ढुङ्गािे बनेको ति प्िाष्टि गरिएको १५ 

३ कच्िी  घि माटो ि ढुङ्गािे बनेको, लसिेट/ढुङ्गािे छाएको १० 

४ कच्िी घि 
माटो ि ढुङ्गािे बनेको, िस्ता पाताको छाना 

भएको  
१० 

५ कच्िी घि माटो ि ढुङ्गािे बनेको, ििको छाना भएको घि ५ 

एकीकृत सम्पजत्त कि िागू भएमा सोही बमोजिम हनु े। 

 
 

अनसूुिी २ 

भूलम कि (मािपोत) 

क्र.सं. विििण विस्ततृ विििण 
िि 

(रु./िर्ि) 

१ िग्गा  िजिषे्ट्रशन शलु्क   ४.००% 

 २ मािपोत कि 

अब्बि (५०० ब.लम.) २० 

िोयम (५०० ब.लम.) १५ 

सीम (५०० ब.लम.) १२ 

िाहाि (५०० ब.लम.) १० 

३ िग्गा िािा कूि मूल्यको   

नोटिः २ िर्िभन्िा िामो समयसम्म कि नबझुाउनेिाई िम्मा कि िकममा २५%, ५ िर्िभन्िा बढी समय कि 
नबझुाउनेिाई ३५%, ि ८ िर्िभन्िा िामो समय कि नबझुाउनेिाई ५०% थप िरििाना िाग्नेछ। ति आ.ि. 
२०७४/०७५ भन्िा अगालिको मािपोत िकम ि िरििाना साविककै लनयम ि िि िेट अनसुाि िाग्नेछ।  
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अनसूुिी ३ 

बहाि कि 

क्र. 
सं. विििण विस्ततृ विििण िि (रु.) 

१ बहाि कि कोठा िा घिभािाको १०% 

घि बहाि किका िालग विलभन्न घि/ग्यािेि/घमु्तीको प्रलत कोठाको न्यूनतम भािा िि (रुपैयाँमा) िेहाय बमोजिम 
हनुेछ। 

क 
"क" शे्रणीका मखु्य बिाि िेत्र 

िाबाङबगि 

आिास ८०० 

पसि/व्यिसाय १५०० 

ठूिो घमु्ती/ढेपिी  १२०० 

सानो घमु्ती /ढेपिी (एक सटि िा सो भन्िा 
सानो आकाि) 

१००० 

ि 

"ि" शे्रणीका मखु्य बिाि िेत्रमा िोमही, 
लससाघािी, लत्रिेणी बिाि, िकुुम िि बिाि 
िेत्र िरिपरि 

आिास ५०० 

पसि/व्यिसाय १००० 

ठूिो घमु्ती/ढेपिी  १००० 
सानो घमु्ती /ढेपिी (एक सटि िा सो भन्िा 

सानो आकाि) 
५०० 

ि 
"ि" शे्रणीका अन्य मखु्य बिाि िेत्र (बाििुा 
बिाि, महत बिाि, िनुबाङ गैिीगाउँ बिाि) 

आिास ४०० 

पसि/व्यिसाय १००० 

घमु्ती /ढेपिी ३०० 

ङ अन्य 
ग्यािेि  १००० 

घमु्ती /ढेपिी २०० 

  
 

अनसूुिी ४ 

व्यिसाय कि 

क्र. 
सं. 

विििण विस्ततृ विििण 
िि (रु./ 

िर्ि) 

१ गल्िा/वकिाना पसि 
गल्िा वकिाना सामानको कािोबाि ३००० 

ढ्याप्िी तथा िुद्रा कािोबाि १५०० 

२ 
कपिा/रे्न्सी/ितु्ता 
िपि/ब्याग/कस्मेवटक पसि 

कपिा/रे्न्सी/ितु्ता िप्पि/ब्याग/कस्मेवटक 
सामाग्रीको कािोबाि 

३००० 

३ िेलिि/िेन्स पाििि/सैिनु व्यिसाय पाििि तथा कपाि काट्ने व्यिसाय १५०० 
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४ होटि व्यिसाय 

िजिङ रु्लिङ सेिाको होटि ३००० 

िाना, जिया, नास्ता होटि १५०० 

जिया, नास्ता पसि १००० 

५ र्ोटो स्टुलियो सबै िािे १००० 

६ बधशािा   ३००० 

७ उद्योग 

क्रसि उद्योग १०००० 

लग्रि उद्योग ३००० 

काष्ठ/र्लनििि (साना पूँिी) ३००० 

कागि उद्योग २५०० 

८ ढंुगा तथा लगट्टी बाििुा लबक्री प्रलत वट्रप ५०० 

  

९ 
लसिाइ कटाई 

टेिरिङ सवुिधा ३००० 

साधािण लसिाई कटाई १००० 

१० मदििा पसि 

वितिक ८००० 

थोक लबके्रता ५००० 

िुद्रा १५०० 

११ 
और्धी/एग्रोभेट/आयिेुदिक और्धी 
पसि 

और्धी/एग्रोभेट/आयिेुदिक और्धी िस्तकुो 
कािोबाि 

२५०० 

१२ स्िास््य  

मेलिकि पसि, र्ामेसी ५००० 

पोलिजक्िलनक  १०००० 

सामिुावयक अस्पताि  १५००० 

१३ 
इिेक्ट्रोलनक पसि 
(मोबाइि,घिी,अलियो,लभलियो आदि) 

इिेक्ट्रोलनक सामग्री (मोबाइि,घिी,अलियो,लभलियो 
आदि) को कािोबाि 

३००० 

१४ 
इिेक्ट्रोलनक व्यिसाय (हाउस िायरिङ 
समेत) 

इिेक्ट्रोलनक व्यिसाय (हाउस िायरिङ समेत) को 
कािोबाि 

२००० 

१५ पेट्रोलियम पिाथि 

पेट्रोि पम्प (साधािण लबके्रता) ५००० 

प्याक्ट लबके्रता ३००० 

ग्याँस लसलिण्िि सब लििि ३००० 

मवट्टतेि मात्र लबक्री १५०० 

१६ 
हािििेयि/मेजशनिी/स्यालनटिी/माबिि/
जस्टि/ आल्मलुनयम पसि 

हािििेयि/मेजशनिी/स्यालनटिी/माबिि/जस्टि/ 

आल्मलुनयमको कािोबाि 
३००० 

१७ भाँिा पसि (सबै िािे) सबैिािे भाँिा पसि २००० 

१८ स्टेशनिी तथा पसु्तक पसि स्टेशनिी तथा पसु्तकको कािोबाि १००० 
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१९ पावकि ङ व्यिसाय सबै िािे १५००  

 २० र्िरू्ि तथा तिकािी पसि तिकािी तथा र्िरू्िको कािोबाि ६००  

२१ पानी घट्ट तथा लबििुी लमि 
६ मवहनाभन्िा कम िल्ने ५००  

६ मवहनाभन्िा बढी िल्ने १०००  

     

२२ वित्तीय संस्था 

वित्तीय संस्था/बैंक ५०००  

बहउुद्देश्यीय सहकािी २५००  

बित तथा ऋण ि अन्य सहकािी संस्था १५००  

कृवर्सम्िद्ध विर्यगत सहकािी १०००  

विलनयम संशोधन स्िीकृलत/कायििेत्र विस्ताि 
(छुट्टाछुटै्ट) 

५००  

संघसंस्थाबाट माग भए बमोजिम िाय ३००  

सहकािी संस्था एकीकिण ि विभािन ५००  

िेिापिीिक लनयजुि समथिन  ५००  

िताि िािेिी (व्यिस्था बाहेक थप) ५००  

मलन ट्रान्सर्ि, िघ ुवित्त १०००  

२३ लनिी  शैजिक संस्था िताि 
प्रलत किा रु.३००० का िििे ३ िटा सेक्सन 
किा सम्मको 

१५०००  

२४ शैजिक संस्था (लनिी) किा थप प्रलत किा संख्या २०००  

२५ शैजिक संस्था किा थप (सामिुावयक) प्रलत किा संख्या १०००  

२६ लमि 
कुटानी/वपसानी १०००  

पेिानी १५००  

२७ सनुिाँिी पसि गिगहना लनमािण तथा िरिि लबक्री २५००  

२८ ममित पसि मोटि पाटिस लबक्री तथा ममित १५००  

२९ फे्रस हाउस 
िाबाङबगि िेत्र २०००  

अन्य िेत्र १०००  

३० पेन्टि पसि पेजन्टङ/साइन बोिि िेख्ने काम २०००  

३१ पिामशि सेिा कम्पनी  विविध कन्सल्टेन्सी िताि/निीकिण ५०००  

३२ लनमािण व्यिसाय 

"घ" िगिको लनमािण व्यिसायी िताि शलु्क १५०००  

लनमािण व्यिसाय सूिीकृत/निीकिण ५०००  

िताि प्रमाणपत्र प्रलतलिपी १०००  

३३ पिु हाउस व्यिसाय  पिु हाउस िगायतका व्यिसाय ५०००  
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३४ नसििी िताि/निीकिण   १०००  

३५ लनिी िन िताि प्रलत िगि वर्ट २  

३६ झोिा कुम्िाको व्यापािी 

पटके शलु्क प्रलत कुम्िा (िलसि अलनिायि 
गाउँपालिकाभि १५ दिनसम्म िागू हनुे) 

१०००  

कपिा बाहेकका पटके शलु्क प्रलत कुम्िा (िलसि 
अलनिायि गाउँपालिकाभि १५ दिनसम्म िागू हनुे) 

३००  

३७ अन्य नतोवकएको व्यिसाय यस ऐनमा उल्िेि भए बाहेक 3000  

नोटिः व्यिसाय िताि गिेपलछ प्रत्येक आलथिक िर्िमा निीकिण गनुिपने छ।उजल्िजित िि िावर्िक निीकिणमा समेत 
िागू हनुेछ । व्यिसाय िताि गिेि निीकिण गनुिपन ेम्याि नाघेको ६ मवहनालभत्र १० प्रलतशत ि ६ मवहनाभन्िा 
बढी म्याि नाघेमा प्रलतिर्ि १५ प्रलतशतका िििे िरििाना िाग्नेछ। 

 

 

 

अनसूुिी ५ 

िलिबटुी, किािी ि िीििन्त ुकि  

क्र.सं. विििण विस्ततृ विििण िि (रु.) 

१ 
िलिबटुी लनकासीका िालग सम्बजन्धत 

लनकायमा लसर्ारिश िस्तिु 

पाँिऔिें, घोिाताप्र,े सतिुा, िन आि ुिगायतका 
सबै प्रकािका िलिबटुीहरुको प्रिलित बिाि 

मूल्यको 
५% 

  भीि मौिीको मह प्रिलित बिाि मूल्यको (न्यूनतम)् ५% 

२ काठ प्रलत घन वर्ट ५ 

३ किािी  माि  लससा, कागि, प्िावष्टक प्रलत वकिो ०.७५ 

४ िोटो प्रलत लिटि/वकिो ५ 

५ हेम धागो प्रलत वकिो ५ 

६ 

काननुिे लनर्ेध गिेको बाहेक अन्य मतृ िा 
मारिएका िीििन्तकुो हाि, लसङ, छािा, 

प्िाँि 

कूि मूल्यको २.००% 

 

 

अनसूुिी ६ 

सिािी साधन कि 

प्रिेश कानून बमोजिम 

  
 

अनसूुिी ७ 
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विज्ञापन कि 

प्रिेश कानून बमोजिम बाहेकको अिस्थामा 
सािििलनक स्थिमा विज्ञापन िा साइन बोिि िािे िापत िावर्िक  

क्र.सं. विििण विस्ततृ विििण िि (रु.) 

१ होलििङ बोिि प्रलत िगि वर्ट ५० 

२ िवङ्गन विज्ञापन (फ्िेक्स) प्रलत िगि वर्ट २५ 

३ अन्य पोष्टि, पम्पिेट प्रलत िगि वर्ट १० 

 

अनसूुिी ८ 

मनोिञ्जन कि 

प्रिेश कानूनमा व्यिस्था भएको बाहेक 

क्र.सं. विििण विस्ततृ विििण िि (रु.) 

१ मेिा महोत्सि प्रलत दिन १००० 

२ 
िेिकूि िगायत अन्य 
मनोिञ्जनात्मक कायिक्रम 

प्रलत कायिक्रम १००० 

३ क्यािम बोिि प्रलत क्यािम बोिि १००० 

 
 

अनसूुिी ९ 

बहाि लबिौटी कि 

क्र.सं. विििण विस्ततृ विििण िि (रु.) 

१ 
टहिा नबनाई सािििलनक िग्गा 
बहाि  

(िावर्िक) प्रलत िगि लमटि २५ 

३ 
टहिा बनाई सािििलनक िग्गा 
बहाि (िावर्िक) प्रलत िगि लमटि १०० 

४ 

सािििलनक स्थिमा ढुङ्गा लगट्टी 
बाििुा थपुानि लमल्ने अिस्थामा 
थपुािे िापत 

प्रलत दिन प्रलत १०० िगि 
लमटि 

५ 

५ 
लनमािण, िेििेि ममित सम्भाि 
ििि 

अनसूुिी ३ को घि बहाि 
किमा तोवकएको न्यूनतम ्
भािा िि बमोजिम 
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एक िर्िभन्िा कम अिधीको बहािविटौिी किको वहसाब गिाि बाह्र मवहनाको िामासाही वहसाब गिेि गने  
 

अनसूुिी १० 

पावकि ङ शलु्क (तोवकएको पावकि ङ िेत्रमा मात्र) 

क्र.सं. विििण विस्ततृ विििण िि (रु.) 

१ िईु पाङ्ग्ग्र ेसिािी साधन   ५ 

२ िाि पाङ्ग्ग्र ेसिािी साधन प्रलत घण्टा रु 5 

नोटिः सिकािी सिािी साधनिाई पावकि ङ शलु्क निाग्ने ।   

 

अनसूुिी ११ 

टे्रवकङ शलु्क 

क्र.सं. विििण विस्ततृ विििण िि (रु.) 

१ स्ििेशी प्रलत दिन प्रलत व्यजि २० 

२ वििेशी प्रलत दिन प्रलत व्यजि १०० 

नोटिः स्ििेशी विद्याथीहरुिाई ५० प्रलतशत छूट   

 

अनसूुिी १२ 

सेिा शलु्क िस्तिु 

लसर्ारिश ि प्रमाजणत शलु्क 

क्र.सं. विििण विस्ततृ विििण िि (रु.) 

१ 

प्रमाजणत शलु्क 

नाता प्रमाजणत गने १५० 

२ िन्म लमलत प्रमाजणत गने, गिाउने १५० 

३ वििावहत प्रमाजणत २०० 

४ अवििावहत प्रमाजणत गने ५०० 

५ घि पाताि प्रमाजणत गने ३०० 

६ व्यजिगत विििण प्रमाजणत गने २०० 

७ िीवितसँगको नाता प्रमाजणत गने १५० 

८ हकिािा िा हकिाि प्रमाजणत गने ५०० 

९ कागि ि मन्ििुीनामा प्रमाजणत गने २०० 

१० िग्गा मूल्याङ्कन लसर्ारिश प्रमाजणत गने ५०० 

११ आलथिक अिस्था कमिोि िा विपन्नता प्रमाजणत ० 

१२ संििक प्रमाजणत गने १५० 

१३ आलथिक अिस्था बलियो िा सम्पन्नता प्रमाजणत ५००० 

१४ लसर्ारिश शलु्क अंग्रिेी माध्यममा लसर्ारिश तथा प्रमाजणत गने ३०० 
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१५ अपाङ्गता लसर्ारिश ० 

१६ नाबािक परिियपत्र लसर्ारिश ५० 

१७ व्यजिगत संििक लसर्ारिश गने ० 

१८ संस्थागत संििक लसर्ारिश गने १५० 

१९ नागरिकता लसर्ारिश १५० 

२० नागरिकता प्रलतलिपी लसर्ारिश १५० 

२१ िैिावहक अवङ्गकृत नागरिकता लसर्ारिश ५०० 

२२ छात्रिृजत्त लसर्ारिश (विपन्न छात्रिृजत्त लनशलु्क) १५० 

२३ बहाि किको िेिािोिा लसर्ारिश १५० 

२४ मोही िगत कट्टाको लसर्ारिश १५० 

२५ घििग्गा किको िेिािोिा गिी लसर्ारिश गने २०० 

२६ 
व्यापाि व्यिसाय बन्ि भएको, सिािन नभएको िा व्यापाि 
व्यिसाय हुँिै नभएको लसर्ारिश गने 

१०० 

२७ लमिापको कागि गिाउने लनिेिन िताि गनि लसर्ारिश गने २०० 

२८ लनिःशलु्क स्िास््य उपिाि लसर्ारिश ० 

२९ सशलु्क स्िास््य उपिाि लसर्ारिश १०० 

३० 
पिुािमा पक्की घि कायम गनि लसर्ारिश (प्रलत िगि लम) घििे 
ििेको 

५ 

३१ पिुािमा कच्िी घि कायम गनि लसर्ारिश (प्रलत िगि लम) ३ 

३२ िाि वकल्िा लसमाना कायम/प्रमाजणत ५०० 

३३ 
र्िक-र्िक नाम, थि, िन्म लमलत प्रमाजणत तथा ििैु नाम 
गिेको व्यजि एकै हो भन्ने लसर्ारिश 

२०० 

३४ नाम, थि िा िन्मलमलत संशोधनको लसर्ारिश २०० 

३५ अस्थायी/स्थायी बसोबास लसर्ारिश १५० 

३६ िग्गा िताि लसर्ारिश ३०० 

३७ िग्गाधनी पूिाि हिाएको लसर्ारिश २०० 

३८ वकत्ताकाट गनि लसर्ारिश २०० 

३९ नामसािी गनि लसर्ारिश २०० 

४० िग्गाको हक सम्बन्धमा लसर्ारिश २०० 

४१ घि बाटो लसर्ारिश ३०० 

४२ घि बाटो नभएको लसर्ारिश ३०० 

४३ मतृकसँगको नाता प्रमाजणत तथा सििलमन लसर्ारिश १५० 

४४ िीवित िहेको लसर्ारिश १५० 

४५ उद्योग ठाउँसािी गनि लसर्ारिश ५०० 

४६ विद्यािय िोल्न लसर्ारिश १००० 

४७ 
सामिुावयक विद्याियको किा कोठा थप्न लसर्ारिश (प्रलत 
किा) 

५०० 
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४८ लनिी विद्याियको किा कोठा थप्न लसर्ारिश (प्रलत किा) १००० 

४९ विद्यािय ठाउँसािी गनि लसर्ारिश ५०० 

५० पािन पोर्णका िालग लसर्ारिश ० 

५१ धािा ििानको िालग लसर्ारिश ५० 

५२ विद्यतु ििानको िालग लसर्ारिश ५० 

५३ संस्था िताि लसर्ारिश ५०० 

५४ व्यिसाय निीकिण लसर्ारिश ३०० 

५५ 

संघ संस्था 
संस्था िताि/नविकिण/कायििेत्र स्िीकृलत लसर्ारिश ५०० 

  टोि विकास संस्था िताि ५०० 

५६ टोि विकास संस्था निीकिण १०० 

५७ 

जशिा सम्बन्धी 
किा ८ को माकि सीट प्रलतलिपी २०० 

५८ जशिक सरुिा सहमलत/अनमुलत (मा.वि.) १५०० 

५९ जशिक सरुिा सहमलत/अनमुलत (आ.वि.) १००० 

६० कोठा िोल्ने कायि/ िोहबिमा बस्न े ५०० 

६१ सजििलमन मिुलु्का   ५०० 

६२ योिना सम्झौता शलु्क   ५०० 

६३ योिनाको भिुानी/र्िर्ािक लसर्ारिश ५०० 

६४ नेपाि सिकािको नाममा बाटो कायम लसर्ारिश ५०० 

६५ उद्योग िताि लसर्ारिश   १००० 

६६ कोटि वर् लमनाहा लसर्ारिश   ० 

६७ िौपाया सम्बन्धी लसर्ारिश प्रलत िौपाया ५० 

६८ 

आयात लनयाितमा िौपाया 
स्िास््य िाँि तथा लनकासी 
प्रलत िौपाया लसर्ारिश 
शलु्क 

भैंसी/िाँगो २०० 

६९ भैंसी/िाँगो (१ िेजि २ िर्ि) १०० 

७० गाई/गोरु ५० 

७१ बाख्रा/भेिा/िसी/बोका ५० 

७२ कुिुिा/हासँ ५ 

७३ कुिुिा/हासँ िल्िा १ 

७४ 
घि नक्सा पास/नामसािी 
िस्तिु 

नक्सा संशोधन (प्रलत ि.वर्.) ६ 

७५ नक्सा पास (प्रलत ि.वर्.) ५ 

७६ नक्सा नामसािी (प्रलत ि.वर्.) ३ 

७७ घि नक्सा प्रलतलिपी 
प्रमाजणत/निीकिण 

नक्सा प्रलतलिपी (प्रलत ि.वर्.) ३ 

७८ लनमािण म्याि थप (निीकिण) प्रलतमवहना २००० 

७९ घि िग्गा नक्सा पास 
लसर्ारिस िस्तिु 

पक्की घि २००० 

८० कच्िी घि १००० 

८१ 
घि सम्पन्न लसर्ारिश 

पक्की घि २००० 

८२ कच्िी घि १००० 

८३ िन्म िताि २०० 
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८४ 

व्यजिगत घटना िताि 
िरििाना शलु्क (३५ 
दिनलभत्र लनशलु्क) 

मत्य ुिताि २०० 

८५ वििाह िताि २०० 

८६ बसाइसिाइ (आउने/िान)े २०० 

८७ सम्बन्ध लबच्छेि २०० 

८८ व्यजिगत घटना िताि प्रमाणपत्र प्रलतलिपी ५०० 

८९ 

न्यावयक सलमलत िस्तिु  

लनिेिन पेश गिाि १०० 

९० प्रलतउत्ति पत्र पेश गिाि  १०० 

९१ मेिलमिाप िस्तिु  ५०० 

९२ नक्किको हकमा सक्कि पानाको प्रलत पषृ्ठको ५ 

९३ न्यावयक सलमलतको लनणिय प्रलत पषृ्ठ ५ 

९४ 
लिजित कागिपत्रको नक्कि नलिई र्ोटो जिच्न िाहेमा प्रलत 
पानाको ५ 

९५ िन पैिािाि िन पैिािाि िन्य लनकासी िस्तिु  ५ / क्यूवर् 

९६ स्थानीय स्िेट िस्तिु लबक्री मूल्यको २% 

९७ ििस्रोत ििस्रोत सलमलत िताि नविकिण  ३००० 

९८ बैंक िाता िोल्न लसर्ारिश पालिकाको योिनामा उसिाई लनिःशलु्क १५० 

९९ अन्य लसर्ारिस   १५० 

१०० सूजिकृत मौििुा सूिीमा सूजिकृत १००० 

१०१ 
कृवर्/पश ुर्मि 
िताि/निीकिण शलु्क 

बहउुद्देश्यीय र्मि १५०० 
अन्य र्मि १००० 

 

अनसूुिी १३ 

पयिटन शलु्क (प्रलतदिन) 

क्र.सं. विििण विस्ततृ विििण (प्रलत व्यजि) िि (रु.) 

१ दृष्याििोकन 
स्ििेशी  ५० 

वििेशी १०० 

२ अध्ययन भ्रमण 
स्ििेशी  ५० 

वििेशी १०० 

३ पाकि /संग्रहािय अििोकन शलु्क 
स्ििेशी  २० 

वििेशी ५० 

नोटिः स्ििेशी विद्याथीहरुिाई ५० प्रलतशत छूट, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, अलत विपन्न व्यजििाई प्रमाणका आधािमा 
लनिःशलु्क 

 

अनसूुिी १४ 

र्ोहोिमैिा व्यिस्थापन शलु्क 

क्र.सं. विििण विस्ततृ विििण िि (रु.) 
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१ होटि व्यिसाय िावर्िक ५०० 

२ पसि िावर्िक २०० 

३ घिबाट लनस्कने र्ोहि िावर्िक १०० 

तोवकएको स्थान बाहेक िथाभािी र्ोहि गन,े थपुाने कायि गिेमा कानून बमोजिम थप िरििाना गरिने ।  

 


