
सिस्ने गाउँपासिकाको अर्थ िम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनेको 
ववधेर्क २०७७ 

प्रस्तावनााः सिस्ने गाउँपासिकाको ्सर्थक वषथ २०७७/०७८ अर्थ िम्बन्धी प्रतावनािाई कार्ाथन्वर्न गनथको सनसित्त स्र्ानीर् कर तर्ा 
शलु्क िंकिन गने, छुट दिन ेतर्ा ्र् िंकिनको प्रशािसनक व्र्वस्र्ा गनथ बाञ्छनीर् भएकोिे नेपािको िंववधानको धारा २२८ को 
उपधारा (२) बिोजिि सिस्ने गाउँ िभािे ्सर्थक ऐन २०७७ बनाएको छ । 

िंजिप्त नाि र प्रारम्भाः र्ि ऐनको नाि "सिस्ने गाउँपासिकाको ्सर्थक ऐन २०७७" रहेको छ । 

              र्ो ऐन २०७७ िाि श्रावण १ गतेिेजि सिस्ने गाउँपासिका िेत्रिा िाग ुहनुछे । 

१. िम्पसत कराः गाउँपासिकाका िेत्रसभत्र अनिूुची (१) बिोजिि एवककृत िम्पसत कर/घरिग्गा कर िगाेने र अिूि उपर गनरनेछ 
। 

२. भसूि कर (िािपोत): गाउँपासिका िेत्रसभत्र अनिूुची (२) बिोजिि भसूि कर (िािपोत) िगाेने र अिूि उपर गनरनेछ । 

३. घर बहाि कराः गाउँपासिका िेत्रसभत्र कुनै व्र्जि वा िंस्र्ािे भवन , घर,पिि,ग्र्ारेि,गोिाि,टहरा,छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै 
्ंजशक तवरिे बहाििा दिएकोिा अनिूुची (३) बिोजिि घर िग्गा बहाि कर िगाेने र अिूि गनरनेछ । 

४. व्र्विार् कराः गाउँपासिका िेत्रसभत्र व्र्ापार,व्र्विार् वा िेवािा पूिँीगत िगानी र ्सर्थक कारोबारका ्धारिा अनिूुची (४) 
बिोजिि व्र्विार् कर िगाेने र अिूि उपर गनरनेछ । 

५. िसिबटुी, कवािी र िीविन्त ु कराः गाउँपासिका िेत्रसधत्र कुनै व्र्जि वा िंस्र्ािे ऊन,िोटो,िसिबटुी,बनकि,कवािी िाि र 
प्रचसित कानूनिे सनषधे गनरएको िीविन्त ु बाहेकका अन्र् ितृ वा िानरएका िीविन्तकुो हाि,सिङ,प्वाँि,छािा िस्ता वस्तकुो 
व्र्विावर्क कारोबार गरेबापत अनिूुची (५) बिोजििको कर िगाेने र अिूि उपर गनरनेछ । 

६. िवारी िाधन कराः गाउँपासिका िेत्रसभत्र िताथ भएका िवारी िाधनिा अनिूुची (६) बिोजिि िवारी िाधन कर िगाेन ेर अििु 
उपर गनरनेछ । तर प्रिेश काननु स्वीकृत भई िो काननुिा अन्र्र्ा भएको अवस्र्ािा िोवह बिोजिि हनुेछ । 

७. ववज्ञापन कराः गाउँपासिका िेत्रसभत्र हनुे ववज्ञापनिा अनिूुची (७) बिोजिि ववज्ञापन कर िगाेने  अिूि उपर गनरनेछ । तर 
प्रिेश काननु स्वीकृत भई िो काननुिा अन्र्र्ा व्र्वस्र्ा भएको अवस्र्ािा िोवह बिोजिि हनुेछ । 

८. िनोरञ्जन कराः गाउँपासिका िेत्रसभत्र हनुे िनोरञ्जन व्र्विार् िेवािा अनिूुची (८) बिोजिि व्र्विार् कर िगाेने र अििु उपर 
गनरनेछ । तरऽ प्रिेश काननु स्वीकृत भई िो काननुिा अन्र्र्ा व्र्वस्र्ा भएको अवस्र्ािा िोवह बिोजिि हनुेछ । 

९. बहाि सबटौरी शलु्काः  गाउँपासिका िेत्रसभत्र ्फुिे सनिाथण , रेििेि वा िंचािन गरेका अनिूुची (९) िा उल्िेि भए अनिुार 
हाट बिार वा पिििा िोही अनिूुचीिा भएको व्र्वस्र्ा अनिुार बहाि सबटौरी शलु्क िगाेने र अििु उपर गनरनेछ । 

१०. पावकथ ङ शलु्काः  गाउँपासिका िेत्रसभत्र कुनै िवारी िाधनिाई पावकथ ङ िवुवधा उपिब्ध गराए वापत अनिूुची (१०) बिोजिि 
पावकथ ङ शलु्क िगाेने र अिूि उपर गनरनेछ । 

११. टे्रवकङ्ग, कोर्ोवकि, क्र्ानोेङ्ग,बन्िी िजम्पङ्ग, जिप प्िार्र र् र्ाफ्टीङ्ग शलु्काः  गाउँपासिकािे ्फ्नो िेत्रसभत्र टे्रवकङ्ग, कोर्ोवकि, 
क्र्ानोेङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिप प्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग िेवा वा व्र्विार् िंचािन गरेवापत अनिूुची (११) बिोजििको शलु्क िगाेने 
र अिूि उपर गनरनेछ । 

१२. िेवा शलु्क, िस्तरुाः गाउँपासिकािे सनिाथण, िंचािन वा व्र्वस्र्ापन गरेका अनिूुची १२ िा उजल्िजित स्र्ानीर् पूवाथधार र 
उपिब्ध गराेएको िेवािा िेवाग्राहीबाट िोही अनिूुचीिा व्र्वस्र्ा भए अनिुार शलु्क िगाेने र अििु उपर गनरनेछ । 



१३. पर्थटन शलु्काः सिस्ने गाउँपासिकािे ्फ्नो िेत्रसभत्र सनिाथण गरेका उद्यान, पाकथ ,जचसिर्ािाना,ऐसतहासिक तर्ा परुाताजववक 
िम्पिा,िंग्रहािर् िस्ता िम्पिा उपर्ोग गरेवापत पर्थटकहरुबाट अनिूुची १३ िा उजल्िजित िरिा पर्थटन शलु्क िगाईने र 
अििु उपर गनरनेछ । तर प्रिेश काननु स्वीकृत भई िो काननुिा अन्र्र्ा व्र्वस्र्ा भएको अवस्र्ािा िोवह बिोजिि हनुेछ । 

१४. कर छुटाः  र्ि ऐन बिोजिि कर सतने िावर्वव भएका व्र्जि वा िंस्र्ाहरुिाई कुनै पसन वकसििको कर छुट दिईने छैन । 

१५. फोहोरिैिा व्र्वस्र्ापन शलु्काः  सिस्ने गाउँपासिकाका शहरी वजस्तहरुको फोहोर व्र्वस्र्ापनका िासग अनिूुची १४ बिोजििको 
फोहोरिैिा शलु्क िगाेनेछ । 

१६. कर तर्ा शलु्क िंकिन िम्बजन्ध कार्थववसधाः  र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्र्ा अनिुार कर तर्ा शलु्क िंकिन िम्बजन्ध कार्थववसध 
गाउँपासिकािे तोके अनिुार हनुे छ । 

 

अनिूुची १ 

(िफा २ िँग िम्बजन्धत) 

भसूिकर (िािपोत) 
 

क्र.िं. िेवाका प्रकार तर्ा वववरण ्.व २०७७।०७८ का िासग जस्वकृत  िर रेट कैवफर्त 

१ िग्गा रजिषे्ट्रशन शलु्क ४.००%   
२ िािपोत कर  अब्बि (५०० ब.सि.) १५  

िोर्(५०० ब.सि.)ि  १२  
िीि(५०० ब.सि.) १०  
चाहार (५०० ब.सि.) ८  

३ िम्िा िा.िा  कूि िलु्र्को  ०.५% िरकारी 
कार्ाथिर्िाई 
सनशलु्क 

 

अनिूुची २ 

(िफा ३ िँग िम्बजन्धत) 

घर िग्गा बहाि कर 

क्र.िं. िेवाका प्रकार तर्ा वववरण ्.व २०७७।०७८ का िासग जस्वकृत  िर रेट कैवफर्त 

१ बहाि कर  कोठा वा घरभािाको  १०%  
क "क" शे्रणीका अन्र्िखु्र् बिार 

िेत्रिासछवप्रिह, चोकबिार, 
किििह,पोिरा र गाउँपासिकाकार्ाथिर् 
रहेको िेत्र वनरपनर  

्वाि  २०००  
पिि/व्र्विार्  ३५००  
ठूिोघमु्ती/ढेप्री १०००  
िानोघमु्ती/ढेप्री(एक िटर वा िोभन्िा िानो 
्कार) 

५००  

ि "ि" शे्रणीका अन्र्िखु्र् बिार िेत्र 
(नार्गाि, सिस्नेरी, धपे) 

्वाि ५००  
पिि/व्र्विार् १०००  
घमु्ती/ढेप्री ५००  

ग अन्र् ग्र्ारेि १०००  
घमु्ती/ढेप्री २००  

 



 

अनिूुची ३ 

(िफा ४ िँग िम्बजन्धत) 

व्र्विार् कर (वावषथक) 

क्र.िं. िेवाका प्रकार तर्ा वववरण ्.व २०७७।०७८ का िासग 
जस्वकृत  

िर रेट कैवफर्त 

१ गल्िा/वकराना पिि  र्ोक  ५०००  
िदु्रा २०००  
कि पूिीभएका वकराना (ग्रािीण) 

(१ िािभन्िा कि) 
५००  

२ कपिा/फेन्िी/ितु्ता/चप्पि/ब्र्ाग/कस्िेवटक पिि  र्ोक  ६०००  
िदु्रा  १५००  

३ िेसिि/िेन्िपािथर/िैिनु व्र्विार्  पािथर तर्ा कपाि काट्ने व्र्विार्  ५००  
४ होटि व्र्विार्  िजिङ फुसिङ िेवाको होटि  ६०००  

िाना, जचर्ा, नास्ता होटि  १००० रुकुिकोट  
िेत्र- २०००।- 

५ उद्योग 

क्रिर उद्योग  १५०००  
सग्रिउद्योग  ५०००  
काष्ठ/फसनथचर (ठूिा पूिँी) ५०००  
काष्ठ/फसनथचर (िाना पूिँी) ३०००  
कागि उद्योग ३०००  
पानी उद्योग ५०००  
स्र्ानीर् कच्चा पिार्थिा ्धानरत 
अन्र् उद्योगहरु  

२०००  

उद्योग तर्ा व्र्विार् िञ्चािन 
अनिुसत प्रिान  

०.२%  

६ ढंुगा तर्ा सगट्टी बािवुा सबक्री 
प्रसत वट्रप टे्रक्टर ६००  
प्रसत वट्रप वट्रपर १२००  

७ सििाई कटाई टेिनरङिवुवधा  १०००  
िाधारणसििाई कटाई ५००  

८ िदिरा पिि 
ववतरक  १५०००  
र्ोकसबके्रता  १००००  
िदु्रा ५०००  

९ औषधी/एग्रोभेट/्र्वेुदिक औषधी पिि  बढीपूिँी (५ िाि भन्िा िासर्) ५०००  
किपूँिी (५ िाि भन्िा कि ) २०००  

१० ेिेक्ट्रोसनक पिि (िोबाेि,घिी,असिर्ो,सभसिर्ो ्िी) बढीपूिँी (५ िाि भन्िा िासर्) ५०००  
किपूँिी (५ िाि भन्िा कि) २५००  

११ जक्िसनक,पोसिजक्िसनक,िाििुावर्क अस्पताि जक्िसनक ५०००  
पोसिजक्िसनक १००००  
िाििुावर्क अस्पताि १५०००  

१२ ेिेक्ट्रोसनक व्र्विार् (हाउि वार्नरङ ििेत) बढीपूिँी (५ िाि भन्िा िासर्) ५०००  



किपूँिी (५ िाि भन्िा कि) ३०००  

१३ पेट्रोसिर्ि पिार्थ पेट्रोि पम्प (्सधकानरक सबके्रता) १५०००  

पेट्रोि पम्प (िाधारण सबके्रता) १००००  

प्र्ाङ सबके्रता ५०००  

ग्र्ाँि सिसिण्िर िब सििर ५०००  

िवट्टतेि िात्र सबवक्र १५००  

१४ हािथवेर्र/िेजशनरी/स्र्ासनटरी/िावथि/जस्टि/्ल्िसुनर्ि 
पिि  

र्ोक १५०००  

िदु्रा  ६०००  

१५ भाँिा पिि (िबै िािे) र्ोक ५०००  

िदु्रा २०००  

१६ स्टेिनरी तर्ा पसु्तक पिि  र्ोक ५०००  

िदु्रा ३०००  

१७ पावकथ ङ व्र्विार्   ५००  

१८ फिफुि तर्ा तरकारी पिि  र्ोक १०००  

िदु्रा ५००  

१९ पानी घट्ट ६ िवहना भन्िा कि चल्ने  ३००  

६ िवहना भन्िा बढी चल्ने ५००  

२० ववत्तीर् िेत्र 

ववत्तीर् िंस्र्ा स्र्ापना/िञ्चािन 
िहिसत वा अनिुसत 

५०००  

बहउुिेश्र्ीर् िहकारी िताथ  ५०००  

बचत तर्ा ऋण िहकारी फाेनान्ि 
कम्पनी  

५०००  

िसनट्रान्िफर, िघ ुववत्त ३०००  

२१ सनजि (िंस्र्ागत) शैजिक िंस्र्ा िताथ   १५०००  

२२ शैजिक िंस्र्ा (िंस्र्ागत) किा र्प  प्रसत किा िंख्र्ा  २०००  

२३ शैजशक िंस्र्ा किार्प (िाििुावर्क) प्रसत किा िंख्र्ा १०००  

२४ सिि  कुटानी/ वपिानी  १०००  

पेिानी  १५००  

२५ िनुचाँिी पिि  गरगहना सनिाथण तर्ा िनरि सबक्री  ५०००  

२६ ििथत पिि  िोटर पाटथि सबक्रीतर्ा ििथत  ५००  

२७ पेन्टर पिि  पेन्टीङ/िाेन बोिथ तर्ा ब्र्ानर 
िेख्न ेकाि  

२५००  

२८ िाि ुपिि (फे्रि हाउि) िाि ुबेच्ने पिि  २०००  

२९ बधशािा  िाि ुकाटेर र्ोकिा सबक्री गने  १००००  

३० सनिाथण व्र्विार्  "घ" वगथको सनिाथण व्र्विार् िताथ 
शलु्क  

१५०००  

३१ पिु हाउि व्र्विार् पिु हाउि िगार्तका व्र्विार्  ५०००  

३२ झोिा कुम्िाको व्र्ापारी  पाटके शलु्क प्रसतपटक (रसिि 
असनवार्थ गाउँपासिकाभर १५ 
दिनिम्ि िाग ुहनुे) 

१०००  

३३ पश ुचौपार्ा  बर्ानिा हनुे व्र्ापार (प्रसत) २०  



३४ अन्र् नतोवकएको व्र्विार्  र्ि एनिा उल्िेि भएबाहेक  ३०००  

३५ छापािाना तर्ाच अफिेट प्रिे छपाे िम्बन्धी व्र्विार् १००००  

 नोट: व्र्विार् िताथ गरेपसछ प्रवरे्क ्सर्थक वषथिा नवीकरण गनुथपने छ ।   

 

अनिूुची ४ 

(िफा ५ िँग िम्बजन्धत) 

िसिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकर 

क्र.िं. िेवाका प्रकार तर्ा वववरण ्.व २०७७।०७८ का िासग जस्वकृत  िर रेट कैवफर्त 

१ िसिबटुी  पाँच औिें, घोिाताप्र,े ितवुा, वन्ि ु
िगार्तका िबै प्रकारका िसिबवुटहरुको 
प्रचसित बिार िूल्र्को  

५.००%  

२ सभरिौरीको िह  प्रचसित बिार िलु्र्को (न्र्नुति) ५.००%  
३ कवासििाि  सििा, कागि, प्िाविक प्रसत वकिो  ०.५%  
४ िोटो  प्रसत सिटर/वकिो ०.५  
५ काठ प्रसतघन वफट ५  
 सनजि बन अन्तगथत रुि कटानी ्िेश  ५००  
 जचरानी िगत प्रिाजणत  २००  
 छुट पिुी िगत प्रिाजणत  ५००  
६ काननुिे सनषधे गरेको बाहेक अन्र् ितृ 

वा िानरएका िीविन्तकुो हाि, सिङ, 
छािा, प्वाँि 

कूि िूल्र्को  २.००%  

 

अनिूुची ५ 

(िफा ६ िँग िम्बजन्धत) 

िवारी िाधन कर 

क्र.िं. िेवाका प्रकार तर्ा  वववरण ्.व २०७७।०७८ का िासग जस्वकृत  िर रेट कैवफर्त 

१ िोटरिाेकि ्वत िावत  एक पटक ५  
२ कार/जिप/भ्र्ान ्वत िावत  एक पटक १५  
३ ट्याक्टर  ्वत िावत  एक पटक २०  
४ सिसन बि/सिनी ट्रक ्वत िावत  एक पटक २५  
५ बि/ट्रक ्वत िावत  एक पटक ३०  
६ हेभी गािी/ िोिर/के्रन ्वत िावत  एक पटक ५०  

अनिूुची ६ 

(िफा ७ िँग िम्बजन्धत) 

ववज्ञापन कर 

 

क्र.िं. 
िेवाका प्रकार तर्ा  वववरण ्.व २०७७।०७८ का िासग जस्वकृत  िर रेट कैवफर्त 

१ होसिथङबोिथ  प्रसतवगथ वफट ५०  
२ रवङ्गन ववज्ञापन (फ्िेक्ि) प्रसतवगथ वफट  २५  
३ अन्र् पोिर, पम्पिेट  प्रसतवगथ वफट  १०  
४ सििीटि सिस्प्िेर्  प्रसत वगथ फुट   



५ पिाथि,बार,सभत्तािा कम्पनी िंस्र्ाको रंग 
पोतेको  

प्रसत वगथ फुट   

६ िाेन बोिथ, होसिङ बोिथ  प्रसत वगथ फुट   
अनिूुची ७ 

(िफा ८ िँग िम्बजन्धत) 

िनोरञ्जन कर 

क्र.िं. िेवाका प्रकार तर्ा वववरण  ्.व २०७७।०७८ का िासग जस्वकृत  िर रेट कैवफर्त 

१ 
 

िेिा िहोविव िरकि िाि ुचटके 
िेिकूि िगार्त अन्र् िनोरञ्जनाविक  
 

१ दिन  
७ दिन िम्ि 
८ िेजि १५ दिन िम्ि 

१६ िेजि ३० दिन िम्ि 

२५०० 
१२००० 

२५००० 

३७००० 

प्रिेश 

िरकारिे 
तोके 
बिोजिि 

 
 

अनिूुची ८ 

(िफा ९ िँग िम्बजन्धत) 

बहाि सबटौरी शलु्क 

क्र.िं. िेवाका प्रकार तर्ा वववरण ्.व २०७७।०७८ का िासग जस्वकृत  िर रेट कैवफर्त 

१ टहरा नबनाई िावथिसनक िग्गा बहाि 
(िखु्र् बिार) 

(वावषथक) प्रसत वगथ सिटर  ५०  

२ टहरा नबनाई िावथिसनक िग्गा बहाि 
(िखु्र् बिार बाहेक) 

(वावषथक) प्रसत वगथ सिटर  २५  

३ िावथिसनक स्र्ििा ढुङ्गा, िाटो, ेटा 
,सगवट्ट,बािवुा, िरीर्ा िगार्त अन्र् 
िािाग्री  र्पुारे वापत  

प्रसत दिन  १०  

४ सनिाथण, रेििेि ििथत िम्भार िचथ अनिूुची २ को घर बहाि करिा तोवकएको 
न्रू्नति ्भािा िर बिोजिि  

  

 

अनिूुची ९ 

(िफा १० िँग िम्बजन्धत) 

पावकथ ङ शलु्क 

क्र.िं. िेवाका प्रकार तर्ा  वववरण ्.व २०७७।०७८ का िासग जस्वकृत  िर रेट कैवफर्त 

१ िोटरिाेकि एक दिन (२४ घण्टा ) ५  
२ कार/जिप/भ्र्ान एक दिन (२४ घण्टा ) २५  
३ ट्याक्टर  एक दिन (२४ घण्टा ) २५  
४ सिसन बि/सिनी ट्रक एक दिन (२४ घण्टा ) ३०  
५ बि/ट्रक एक दिन (२४ घण्टा ) ५०  
६ हेभी गािी/ िोिर/के्रन एक दिन (२४ घण्टा ) ७५  

 

अनिूुची १० 

(िफा ११ िँग िम्बजन्धत) 



टे्रवकङ, कोर्ोसिक, क्र्नोेि, बन्िी िजम्पङ, र्ाथजफ्टङ 

क्र.िं. िेवाका प्रकार तर्ा वववरण  ्.व २०७७।०७८ का िासग जस्वकृत  िर रेट कैवफर्त 

१ स्विेशी  प्रसत दिन प्रसत व्र्जि  २०  
२ वविेशी  प्रसत दिन प्रसत व्र्जि १००  

 

अनिूुची ११ 

(िफा १२ िँग िम्बजन्धत) 

िेवा शलु्क 
क्र.िं. िेवाका प्रकार तर्ा वववरण ्.व २०७७।०७८ का िासग जस्वकृत  िर रेट कैवफर्त 

१ 

प्रिाजणत शलु्क 

नाता प्रिाजणत गने  १५०  
२ िन्ि सिसत प्रिाजणत गने, गराउने  १५०  
३ वववावहत प्रिाजणत  २००  
४ अवववावहत प्रिाजणत गने  ५००  
५ घर पाताि प्रिाजणत गने  ३००  
६ व्र्जिगत वववरण प्रिाजणत गने  २००  
७ िीववतिँगको नाता प्रिाजणत गने  १५०  
८ हकवािा वा हकिार प्रिाजणत गने  ५००  
९ कागि र िन्िरुीनािा प्रिाजणत गने  २००  
१०  िग्गा िूल्र्ाङ्कन सिफानरश प्रिाजणत गने  ५००  
११ ्सर्थक अवस्र्ा कििोर, द्धन्ि वपसित वा 

ववपन्नता प्रिाजणत  
०  

१२  िंरिक प्रिाजणत गने  १५०  
१३ ्सर्थक अवस्र्ा बसिर्ो वा िम्पन्नता प्रिाणत    
१४  

 
 
 
 
 
 

सिफानरश शलु्क  

अंग्रिेी िाध्र्ििा सिफानरश तर्ा प्रिाजणत गने  ३००  
१५ अपाङ्ग सिफानरश  ०  
१६ नाबािक पनरचर्पत्र सिफानरि ५०  
१७ व्र्जिगत िंरिक सिफानरश गने  ०  
१८ िंस्र्ागत िंरिक सिफानरश गने  १५०  
१९ नागनरकता सिफानरश  १५०  
२० नागनरकता प्रसतसिपी सिफानरश १५०  
२१ वैवावहक अङ्गकृत नागनरकता सिफानरि  २००  
२२ छात्रवजृत्त सिफानरश (ववपन्न छात्रवजृत्त सनशलु्क) १५०  
२३ बहाि करको िेिािोिा सिफानरि १५०  
२४ िोही िगत कट्टाको सिफानरि  १५०  
२५ घरिग्गा करको िेिािोिा गरी सिफानरि 

गने 
२००  

२६ व्र्ापार व्र्विार् बन्िभएको िञ्चािन नभएको 
वा व्र्ापार व्र्विार् हुँिै नभएको सिफानरश 
गने  

१००  

२७ सििापत्रको कागि गराउने सनवेिन िताथ गनथ 
सिफानरि गने  

५००  



२८ अपाङ्गता सिफानरि  सन:शलु्क   
२९ सिप ्िथन तर्ा शैजिक अविरका िासग 

्वेिन सिफानरश  
सन:शलु्क  

३० सन:शलु्क स्वास््र् उपचार सिफानरि  ०  
३१ िशलु्क स्वास््र् उपचार सिफानरश  १००  
३२ पूिाथिा पक्की घर कार्ि गनथ सिफानरि (प्रसत 

वगथ सि) घरिे चचेको  
५  

३३ पूिाथिा पक्की घर कार्ि गनथ सिफानरि (प्रसत 
वगथ सि) 

३  

३४ चार वकल्िा सििाना कार्ि/प्रिाजणत  ५००  
३५ फरक-फरक नाि, र्र, िन्ि सिसत तर्ा 

प्रिाजणत िवैु नाि गरेको व्र्जि एकै हो भने 
सिफानरि  

२००  

३६ नाि, र्र वा िन्िसिसत िंशोधनको सिफानरश  २००  
३७ िग्गा िताथ सिफानरश  ३००  
३८ ज्गा धनी पूिाथहराएको सिफानरश  २००  
३९ वकत्ताकाट गनथ सिफानरश  २००  
४० नाििारी गनथ सिफानरि  २००  
४१ िग्गाको हक िम्बन्धिा सिफानरि  २००  
४२ ितृकिँगको नाता प्रिाजणत तर्ा ििथसिन 

सिफानरि  
१५०  

४३ िीववत रहेको सिफानरश  १५०  
४४ उद्योग ठाउँिारी गनथ सिफानरश  ५००  
४५ ववद्यािर् िोल्न सिफानरश  ५००  
४६ ववद्यािर्को किा कोठा र्प्ने सिफानरश (प्रसत 

किा) 
५००  

४७ ववद्यािर् ठाउँिारी गनथ सिफानरि  २००  
४८ पािन पोषणका िासग सिफानरि  ०  
४९ धारा ििानको िासग सिफानरि  ५०  
५० ववद्यतु ििानको िासग सिफानरि  ५०  
५१ टेसिफोन झिानको िासग सिफानरि  ५०  
५२ िंस्र्ा िताथ सिफानरि ५००  
५३  परािशथ िेवा िताथ सिफानरि   
५४  ्र् स्रोत प्रिाजणत प्रसत िाि   
५५ जशिा िम्बन्धी  किा ८ को िाकथ सिट प्रसतसिपी  २००  
५६ जशिक िरुवा िहिसत/अनिुसत (्.वव) १५००  
५७ जशिक िरुवा िहिसत/अनिुसत (्.वव) १०००  
५८ कोठा िोल्ने कार्थ/रोहबरिा बस्ने  ५००  
५९ िजिथसिन िचुलु्का   ५००  
६० र्ोिना िम्झौता सिफानरि  २००  
 र्ोिना/कार्थक्रिको भिुानी/फरफारक सिफानरि शलु्क २००  



६१ 
 

१ िाि िम्ि  ५०० िाँचपाि 
फरफारक शलु्क 

१ िेजि ५ िाि िम्ि १०००  िाँचपाि 
फरफारक शलु्क 

५ िेजि १० िाि िम्ि २००० िाँचपाि 
फरफारक शलु्क 

१० िाि भन्िा िासर्  ५००० िाँचपाि 
फरफारक शलु्क 

६२ नेपाि िरकारको नाििाबाटो कार्ि 
सिफानरश  

 ५००  

६३ उद्योग िताथ सिफानरि   ५००  

६४ कोटथ वफ सिनाहा सिफानरि   ०  

६५ सििापत्र शलु्क   ५००  

६६ चौपार्ा िम्बन्धी सिफानरि  प्रसत चौपार्ा  २०  

 
६७ 

्र्ात सनर्ाथतिा चौपार् स्वास््र् िाँच 
तर्ा सनकािी प्रसत चौपार् सिफानरि 
शलु्क  

भैंिी/राँगो  २००  

भैंिी/राँगो (१ िेजि २ वषथ) १००  

गाई/गोरु ५०  

बाख्रा/भेिा/ििी/बेका  ५०  

कुिरुा/हाँि ५  

कुिरुा/हाँि चल्िा  १  

६८ 
 

घर िग्गा नक्िा पाि िस्तरु  पक्की घर (नर्ाँ रु) ३ प्रसत वगथ 
वफट 

 

पक्की घर (परुाना) ५ प्रसत वगथ 
वफट 

 

कच्ची घर  १०००  

६९ घर िम्पन्न िफानरि  पक्की घर  १०००  

कच्ची घर  ५००  

७० व्र्जिगत घटना िताथ िनरवाना शलु्क 
(३५ दिनसभत्र सन:शलु्क) 

िन्ि िताथ  ५०  

िूवर् ुिताथ ५०  

वववाह िताथ  ५०  

बिाेिराे (्उने/िाने) ५०  

िम्बन्ध सबच्छेि ५०  

७१ व्र्जिगत घटना िताथ प्रसतसिपी (ववपजत्त 
तर्ा प्रकोपबाट नि भएको प्रिाजणत 
भएिा सन:शलु्क) 

 ३००  

 

अनिूुची १२ 

(िफा १३ िँग िम्बजन्धत) 

पर्थटन शलु्क 
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