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सिस्ने गाउँपासिकाको आसथिक ऐन, २०७६ 

सिस्ने गाउँपासिकाको अथििम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको ऐन 
 

प्रस्तावना: सिस्न े गाउँपासिकाको आर्थिक वर्ि २०७६।०७७ अथि िम्बन्धी प्रस्ताविाई 

कार्ािन्वर्न गनिको सनसित्त स्थानीर् कर तथा शुल्क िंकिन गने, छुट दिने तथा आर् िंकिनको 

प्रशािसनक व्यवस्था गनि बाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको िंसवधानको धारा २२८ को उपधारा 

(२) बिोसिि सिस्न ेगाउँ िभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 
१. िंसिप्त नाि र प्रारम्भ: (१) र्ि ऐनको नाि " सिस्न े गाउँपासिकाको आर्थिक ऐन, २०७६" 

रहकेो छ। 

(२) र्ो ऐन २०७६ िाि श्रावण १ गतेिसेि सिस्न ेगाउँपासिका िेत्रिा िागु हुनेछ । 
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२. िम्पसत करः गाउँपासिकाका िेत्रसभत्र अनुिूची (१) बिोसिि एदककृत िम्पसत्त कर/घरिग्गा 

कर िगाइने र अििू उपर गररनेछ । 

३. भसूि कर (िािपोत): गाउँपासिका िेत्रसभत्र अनुिूची (२) बिोसिि भूसि कर (िािपोत) 

िगाइने र अििू उपर गररनेछ ।  

४. घर बहाि करः  गाउँपासिका िेत्रसभत्र कुनै व्यसि वा िंस्थािे भवन, घर, पिि, ग्र्ारेि, 

गोिाि, टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै आंसशक तवरिे बहाििा दिएकोिा अनुिूची (३) 

बिोसिि घर िग्गा बहाि कर िगाइने र अििू गररनेछ ।  

५. व्यविार् करः गाउँपासिका िेत्रसभत्र व्यापार, व्यविार् वा िेवािा पूिँीगत िगानी र आर्थिक 

कारोबारका आधारिा अनुिूची (४) बिोसिि व्यविार् कर िगाइने र अिूि उपर गररनेछ । 

६. िसिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकरः गाउँपासिका िते्रसभत्र कुनै व्यसि वा िंस्थाि ेऊन, िोटो, 

िसिबुटी, वनकि, कवािी िाि र प्रचसित कानूनिे सनर्ेध गररएको िीविन्तु बाहकेका अन्र् 

िृत वा िाररएका िीविन्तुको हाि, सिङ, प्वािँ, छािा िस्ता वस्तुको व्यविासर्क कारोबार 

गरेवापत अनुिूची (५) बिोसििको कर िगाइने र अििू उपर गररनेछ । 

७. िवारी िाधन करः गाउँपासिका िेत्रसभत्र िताि भएका िवारी िाधनिा अनुिूची (६) बिोसिि 

िवारी िाधन कर िगाइने र अििु उपर गररनेछ ।तर, प्रिशे कानुन स्वीकृत भई िो कानुनिा 

अन्र्था व्यवस्था भएको अवस्थािा िोसह बिोसिि हुनेछ । 

८. सवज्ञापन करः गाउँपासिका िेत्रसभत्र हुने सवज्ञापनिा अनुिूची (७) बिोसिि सवज्ञापन कर 

िगाइने र अििू उपर गररनेछ तर, प्रिशे कानुन स्वीकृत भई िो कानुनिा अन्र्था व्यवस्था 

भएको अवस्थािा िोसह बिोसिि हुनेछ । 

९. िनोरन्िन करः गाउँपासिका िेत्रसभत्र हुन ेिनोरन्िन व्यविार् िेवािा अनुिूची (८) बिोसिि 

व्यविार् कर िगाइने र अििु उपर गररनेछ । तर, प्रिशे कानुन स्वीकृत भई िो कानुनिा 

अन्र्था व्यवस्था भएको अवस्थािा िोसह बिोसिि हुनेछ । 

१०. बहाि सबटौरी शलु्कः गाउँपासिका िेत्रसभत्र आफुिे सनिािण, रेिििे वा िंचािन गरेका 

अनुिूची (९) िा उल्ििे भए अनुिार हाट बिार वा पिििा िोही अनुिूचीिा भएको व्यस्था 

अनुिार बहाि सबटौरी शुल्क िगाइने र अिूि उपर गररनेछ । 

११. पार्कि ङ शलु्कः गाउँपासिका िेत्रसभत्र कुनै िवारी िाधनिाई पार्कि ङ िुसवधा उपिब्ध गराए 

वापत अनुिूची (१०) बिोसिि पार्कि ङ शलु्क िगाइने र अििू उपर गररनेछ। 

१२. टे्रदकङ्ग, कोर्ोदकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िसम्पङ्ग, सिप फ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग शलु्कः  

गाउँपासिकािे आफ्नो िते्रसभत्र टे्रदकङ्ग, कार्ोदकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िसम्पङ्ग, सिपफ्िार्र 
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र र् र्ाफ्टीङ्ग िेवा वा व्यविार् िंचािन गरेवारत अनुिूची (११) बिोसििको शलु्क िगाइने र 

अिूि उपर गररनेछ । 

१३. िवेा शलु्क, िस्तरुः गाउँपासिकाि े सनिािण, िंचािन वा व्यवस्थापन गरेका अनुिूची १२ िा 

उसल्िसित स्थानीर् पूवािधार र उपिब्ध गराइएको िेवािा िेवाग्राहीबाट िोही अनुिूचीिा 

व्यवस्था भए अनुिार शलु्क िगाइने र अििू उपर गररनेछ । 

१४. पर्िटन शलु्कः सिस्न ेगाउँपासिकाि ेआफ्नो िेत्रसभत्र सनिािण गरेका उद्यान, पाकि , सचसिर्ािाना, 

ऐसतहासिक तथा पुरातासववक िम्पिा, िंग्रहािर् िस्ता िम्पिा उपर्ोग गरेवापत 

पर्िटकहरुबाट अनुिूची १३ िा उसल्िसित िरिा पर्िटन शलु्क िगाईने र अिुि उपर गररनेछ । 

तर, प्रिशे कानुन स्वीकृत भई िो कानुनिा अन्र्था व्यवस्था भएको अवस्थािा िोसह बिोसिि 

हुनेछ । 

१५. कर छुटः र्ि ऐन बिोसिि कर सतने िासर्वव भएका व्यसि वा िसं्थाहरुिाई कुनै पसन 

दकसििको कर छुट दिईने छैन ।  

१६. फोहोरििैा व्यवस्थापन शलु्क: सिस्ने गाउँपासिकाका शहरी बसस्तहरुको फोहोर व्यवस्थापनका 

िासग अनुिूची १४ बिोसििको फोहोरििैा शलु्क िगाइनेछ । 

१७. कर तथा शलु्क िकंिन िम्बसन्ध कार्िसवसधः र्ो ऐनिा भएको व्यवस्था अनुिार कर तथा 

शुल्क िंकिन िम्बसन्ध कार्िसवसध गाउँपासिकािे तोके अनुिार हुने छ । 

  रािस्वका िते्रहरु   
करका 

िरहरु कैदफर्त 

 
अनिुचूी १ िम्पसत्त कर 

 
क्र.ि.ं सववरण सवस्ततृ सववरण     

१ पक्कीघर RCC ढिान घर (प्रसत तिा ) १०   

२ पक्कीघर 
िाटोर ढुङ्गािे बनेको तर 

प्िाष्टर गररएको 
८   

३ कच्चीघर 
िाटो र ढुङ्गािेबनेको, सििटे/ 

ढुङ्गािे छाएको 
७   

४ कच्ची घर 
िाटो र ढुङ्गािे बनेको, िस्ता 

पाताको छाना भएको 
६   

५ कच्ची घर 
िाटो र ढुङ्गािे बनेको, िरको 

छाना भएको घर 
५   

६ पुरानो घर असभिेिीकरण नक्िापाि नगरी बनाएका ५ प्रसत 
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पुराना घर वगि दफट 

 
अनिुचूी २ भसूिकर (िािपोत) 

  
क्र.ि.ं सववरण सवस्ततृ सववरण     

१ िग्गा रसिष्ट्रशेन शुल्क   ४.००%   

२ िािपोतकर 

अब्बि (५०० ब.सि.) १५   

िोर्ि (५०० ब.सि.) १२   

िीि (५०० ब.सि.) १०   

चाहार (५०० ब.सि.) ८   

   ३ िग्गा िा.िा. कूि िुल्र्को  ०.५% 

िरकारी 

कार्ाििर्िाई 

सनशुल्क 

 

 
अनिुचूी ३ घर बहाि कर 

  
क्र.ि.ं सववरण सवस्ततृ सववरण     

१ बहाि कर कोठा वा घरभािाको १० %   

  
घर वा भवनको प्रकार 

अनुिासन

त घर 

भािा 

(प्रसतको

ठा) 

 

क 

"क" शे्रणीका िुख्र् बिार 

िेत्रिासछसप्रिह, चोकबिार, 

किििह,पोिरा र 

गाउँपासिकाकार्ाििर् रहकेो िेत्र 

वररपरर 

आवाि २०००   

पिि/व्यविार् ३५००   

ठूिोघुम्ती/ढेपिी १०००   

िानोघुम्ती /ढेपिी (एक िटर वा 

िोभन्िा िानो आकार) 
५००   

ि 
"ि" शे्रणीका अन्र्िुख्र् बिार िेत्र 

(नार्गाि, सिस्नेरी, धपे) 

आवाि ५००   

पिि/व्यविार् १०००   

घुम्ती /ढेपिी ५००   

ङ अन्र् 
ग्र्ारेि १०००   

घुम्ती /ढेपिी २००   
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अनिुचूी ४ व्यविार् कर 

  
क्र.ि.ं सववरण सवस्ततृ सववरण     

१ गल्िा/दकराना पिि 

थोक ३०००   

िुद्रा १५००   

कि पूँिीभएका दकराना 

(ग्रािीण) ५०० 
  

(१ िािभन्िा कि)   

२ 
कपिा/फेन्िी/िुत्ता 

चपि/ब्र्ाग/कस्िेरटक पिि 

थोक ५०००   

िुद्रा १०००   

३ िेसिि/िेन्िपाििर/िैिुन व्यविार् 
पाििरतथा कपाि काट्ने 

व्यविार् 
५००   

    ४ होटि व्यविार् 

िसिङफुसिङ िेवाको होटि ५०००   

िाना, सचर्ा, नास्ता होटि २५००   

सचर्ा, नास्ता पिि ५००   

 
उद्योग 

क्रिरउद्योग १००००   

सग्रिउद्योग २५००   

काष्ठ/फर्निचर (ठूिा पँूिी) ३०००   

काष्ठ/फर्निचर (िाना पँूिी) २०००   

कागिउद्योग २५००   

पानी उद्योग ५००० 
 

स्थानीर् कच्चा पिाथििा 

आधाररत अन्र् उद्योगहरु 
२००० 

 
उद्योग तथा व्यविार् िञ्चािन 

अनुिसत प्रिान 

०.२प्रसत

शत  

६ ढंुगा तथा सगट्टी बािुवा सबक्री प्रसत रट्रप ६००   

७ सििाइ कटाई 
टेिररङिुसवधा १०००   

िाधारणसििाई कटाई ५००   

८ िदिरा पिि 
सवतरक १५०००   

थोकसबके्रता १००००   
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िुद्रा ५०००   

९ 
और्धी/एग्रोभेट/आर्ुवेदिक और्धी 

पिि 

बढीपँूिी (५ िाि भन्िा िासथ) ५०००   

किपँूिी (५ िाि भन्िा कि) २०००   

  सक्िसनक   ५०००   

  पोसिसक्िसनक   १००००   

  िािुिासर्क अस्पताि   १५०००   

१० 

इिेक्ट्रोसनक पिि 

(िोबाइि,घिी,असिर्ो,सभसिर्ो 

आदि) 

बढीपँूिी (५ िाि भन्िा िासथ) ५०००   

किपँूिी (५ िाि भन्िा कि) २५००   

११ 
इिेक्ट्रोसनक व्यविार् (हाउि 

वार्ररङ ििेत) 

बढीपँूिी (५ िाि भन्िा िासथ) २५००   

किपँूिी (५ िाि भन्िा कि) १५००   

१२ पेट्रोसिर्िपिाथि 

पेट्रोि पम्प (आसधकाररक 

सबके्रता) 
१५०००   

पेट्रोि पम्प (िाधारण सबके्रता) १०००० 
 

प्र्ाि सबके्रता ५०००   

ग्र्ाँि सिसिण्िर िब सििर ५०००   

िरट्टतेि िात्र सबक्री १५००   

१३ 
हाििवेर्र/िेसशनरी/स्र्ासनटरी/िाबिि/

सस्टि/आल्िुसनर्ि पिि 

थोक १००००   

िुद्रा ५०००   

१४ भाँिा पिि (िबै िािे) 
थोक ५०००   

िुद्रा १०००   

१५ स्टेशनरी तथा पुस्तक पिि 
थोक २५००   

िुद्रा १५००   

१६ पार्कि ङ व्यविार्   ५००   

१७ फिफूि तथा तरकारी पिि 
थोक १०००   

िुद्रा ५००   

१८ पानी घट्ट 
६ िसहनाभन्िा कि चल्न े ३००   

६ िसहनाभन्िा बढी चल्न े ५००   
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१९ सवत्तीर्िेत्र 

सवत्तीर् िंस्था स्थापना/ िञ्चािन 

िहिसत वा अनुिसत 
२०००   

बहुउद्दशे्र्ीर् िहकारी िताि ५००० 
 बचत तथा ऋण िहकारी 

फाइनान्ि कम्पनी 
३०००   

िसनट्रान्िफर, िघु सवत्त २०००   

 २० सनिी(िंस्थागत)शैसिक िंस्था िताि   १५०००   

२१ शैसिक िंस्था (िंस्थागत)किा थप प्रसत किा िंख्र्ा २०००   

२२ शैसिक िंस्था किाथप (िाििुासर्क) प्रसत किा िंख्र्ा १०००   

२३ सिि 
कुटानी /सपिानी १०००   

पेिानी १५००   

२४ िुनचाँिी पिि 
गरगहना सनिािण तथािररि 

सबक्री 
१५००   

२५ ििित पिि िोटर पाटिि सबक्रीतथा ििित १५००   

२६ पेन्टर पिि 
पेसन्टङ/िाइन बोिितथा व्यानर 

िेख्ने काि 
१५००   

२७ िािु पिि (फे्रि हाउि) िािु बेच्ने पिि २००० 
 

२८ बधशािा िािु काटेर थोकिा सबक्री गने  १०००० 
 

  

२९  
सनिािण व्यविार् 

"घ" वगिकोसनिािण व्यविार् 

िताि शुल्क 
१५०००   

सनिािण व्यविार्िूचीकृत ७०००   

३० पुि हाउि व्यविार् पुि हाउि िगार्तकाव्यविार् ५०००   

३१ झोिा कुम्िाकोव्यापारी 
पटके शुल्क प्रसतपटक (रसिि 

असनवार्ि गाउँपासिकाभर १५ 

दिनिम्ि िागू हुने) 
१०००   

 
पशु चौपार्ा  बथानिा  हुने व्यापार(प्रसत) रु  २० 

 
३२ अन्र् नतोदकएको व्यविार् र्ि ऐनिा उल्िेि भएबाहके ३०००   

३३ छापािाना तथा अफिेट पे्रि छपाइिम्बन्धी व्यविार् १०००० 
 

नोटः व्यविार् िताि गरेपसछ प्रवर्ेक आर्थिक वर्ििा नवीकरण गनुिपने छ।     
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अनिुचूी ५ 

िसिबुटी, कवािी र िीविन्त ु

कर   

क्र.ि.ं सववरण सवस्ततृ सववरण     

१ िसिबुटी 

पाँचऔंिे, घोिातापे्र, 

ितुवा,वनआिु िगार्तका िबै 

प्रकारका िसिबुटीहरुको प्रचसित 

बिार िूल्र्को 

५.००%   

  भीर िौरीको िह 
प्रचसित बिार िूल्र्को 

(न्र्ूनति्) 
५.००%   

२ काठ प्रसतघन दफट ५   

३ कवािीिाि 
सििा, कागि, प्िासष्टक प्रसत 

दकिो 
०.५   

४ िोटो प्रसत सिटर/दकिो ५   

५ 

कानुनि ेसनर्ेध गरेको बाहके अन्र् 

िृत वा िाररएका िीविन्तुको हाि, 

सिङ, छािा, प्वाँि 

कूि िूल्र्को २.००%   

 
अनिुचूी ६ िवारी िाधन कर 

  
क्र.ि.ं सववरण सवस्ततृसववरण     

१ होर्ििङबोिि प्रसतवगि दफट ५०   

२ रसङ्गन सवज्ञापन (फ्िेक्ि) प्रसतवगि दफट २५   

३ अन्र् पोष्टर, पम्पिेट प्रसतवगि दफट १०   

 
अनिुचूी ७ सवज्ञापन कर 

  
क्र.ि.ं सववरण सवस्ततृ सववरण     

१ िेिा िहोविव प्रसतदिन १०००   

२ 
िेिकूि िगार्त अन्र् 

िनोरञ्जनाविककार्िक्रि 
प्रसत कार्िक्रि १०००   

३ क्र्ारि बोिि प्रसतक्र्ारि बोिि १०००   

 
अनिुचूी ८ िनोरञ्जन कर 

  
क्र.ि.ं सववरण सवस्ततृ सववरण     



खण्ड २,  सिस्ने गाउँपासिका,  श्रावण ०१ गते २०७६ िाि, िंख्या २ 

 

 

१ 
टहरा नबनाई िावििसनक िग्गा 

बहाि (िुख्र् बिार) 
(वार्र्िक) प्रसत वगि सिटर ५०   

२ 
टहरा नबनाई िावििसनक िग्गा 

बहाि (िुख्र् बिार बाहके) 
(वार्र्िक) प्रसत वगि सिटर २५   

३ 
िावििसनक स्थििा ढुङ्गा 

सगट्टीबािुवा थुपारे वापत 
प्रसत दिन १०   

४ सनिािण, रेिििे ििित िम्भार िचि 

अनुिूची ३ को घर बहाि 

करिातोदकएको न्र्ूनति् भािा 

िर बिोसिि 
    

 
अनिुचूी ९ बहाि सबरौटी कर 

  

१ 
टहरा नबनाई िावििसनक िग्गा 

बहाि (िुख्र् बिार) 
वार्र्िक प्रसत वगि सिटर ५० 

 

२ 
टहरा नबनाई िावििसनक िग्गा 

बहाि (िुख्र् बिार) 
वार्र्िक प्रसत वगि सिटर २५ 

 

३ 
िावििसनक स्थििा ढुङ्गा, सगट्टी, 

बािुवा थुपारे वापत 
प्रसतदिन १० 

 

 
अनिुचूी १० पार्कि ङ शलु्क 

  
क्र.ि.ं सववरण सवस्ततृ सववरण     

१ िईु पाङ्ग्रे िवारी िाधन प्रसत घण्टा रु  ५   

  चार पाङ्ग्रे िवारी िाधन प्रसत घण्टा रु १५   

 
नोट: िरकारी िवारी िाधनिाई पार्कि ङ शुल्क िाग्ने छैन 

 
अनिुचूी ११ 

टे्रदकङ, कोर्ोसिक, क्र्नोइि, 

बन्िी िसम्पङ, सिप फ्िार्र 

र् र्ासफ्टङ 
  

क्र.ि.ं सववरण सवस्ततृ सववरण     

१ स्विशेी प्रसत दिन प्रसत व्यसि २०   

२ सविशेी प्रसत दिन प्रसत व्यसि १००   

 
अनिुचूी १२  िवेा शलु्क   

क्र.ि.ं सववरण सवस्ततृसववरण     

१ प्रिासणतशुल्क नाता प्रिासणत गन े १५०   
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२ िन्ि सिसत प्रिासणतगने, गराउन े १५०   

३ सववासहत प्रिासणत २००   

४ असववासहत प्रिासणत गने ५००   

५ घर पाताि प्रिासणतगन े ३००   

६ व्यसिगत सववरण प्रिासणत गने २००   

७ 
िीसवतिँगको नाता प्रिासणत 

गने 
१५०   

८ 
हकवािा वा हकिार प्रिासणत 

गने 
५००   

९ 
कागि र िन्िुरीनािा प्रिासणत 

गने 
२००   

१० 
िग्गा िूल्र्ाङ्कन सिफाररश 

प्रिासणत गने 
५००   

११ 
आर्थिक अवस्था कििोर वा 

सवपन्नता प्रिासणत 
०   

१२ िंरिक प्रिासणत गने १५०   

१३ 
आर्थिक अवस्था बसिर्ोवा 

िम्पन्नता प्रिासणत 
५०००   

१४ 

सिफाररश शुल्क 

अंग्रेिी िाध्र्र्ििासिफाररश 

तथा प्रिासणत गन े
३००   

१५ अपाङ्ग सिफाररश ०   

१६ नाबािक पररचर्पत्र सिफाररश ५०   

१७ व्यसिगत िंरिक सिफाररश गने ०   

१८ िंस्थागत िरंिक सिफाररश गने १५०   

१९ नागररकता सिफाररश १५०   

२० नागररकता प्रसतसिपी सिफाररश १५०   

२१ 
वैवासहक असङ्गकृत नागररकता 

सिफाररि 
२००   

२२ 
छात्रवृसत्त सिफाररश (सवपन्न 

छात्रवृसत्त सनशुल्क) 
१५०   

२३ 
बहाि करको िेिािोिा 

सिफाररश 
१५०   
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२४ िोही िगत कट्टाको सिफाररश १५०   

२५ 
घरिग्गा करको िेिािोिा गरी 

सिफाररि गन े
२००   

२६ 

व्यापार व्यविार् बन्िभएको, 

िञ्चािन नभएको वा व्यापार 

व्यविार् हुिँ ैनभएको सिफाररश 

गने 

१००   

२७ 
सििापत्रको कागि गराउने 

सनवेिन िताि गनि सिफाररि गने 
५००   

२८ अपाङ्गता सिफाररि सन:शुल्क 
 

२९ 

सिप आििन तथा शैसिक 

अविरका िासग आवेिन 

सिफाररि 

सन:शुल्क 
 

३० 
सनःशुल्क स्वास््र् उपचार 

सिफाररश 
०   

३१ 
िशुल्क स्वास््र् उपचार 

सिफाररि 
१००   

३२ 
पुिाििा पक्की घर कार्ि गनि 

सिफाररि (प्रसत वगि सि) घरिे 

चचेको 
५   

३३ 
पुिाििा कच्ची घरकार्ि गनि 

सिफाररि (प्रसत वगि सि) 
३   

३४ 
चार दकल्िा 

सििानाकार्ि/प्रिासणत 
५००   

३५ 

फरक-फरक नाि, थर, िन्ि 

सिसत तथा प्रिासणत िवुै नाि 

गरेको व्यसि एकै हो भने्न 

सिफाररश 

२००   

३६ 
नाि, थर वा िन्िसिसत 

िंशोधनको सिफाररश 
२००   

३५ 
अस्थार्ी/स्थार्ी बिोबाि 

सिफाररश 
१५०   

३७ िग्गा िताि सिफाररश ३००   

३८ 
िग्गाधनी पूिािहराएको 

सिफाररश 
२००   
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३९ दकत्ताकाट गनि सिफाररश २००   

४० नाििारी गनि सिफाररि २००   

४१ 
िग्गाको हक िम्बन्धिा 

सिफाररि 
२००   

४२ 
िृतकिँगको नाता प्रिासणत तथा 

िििसिन सिफाररि 
१५०   

४३ िीसवत रहकेो सिफाररश १५०   

४४ उद्योग ठाउँिारी गनिसिफाररश ५००   

४५ सवद्यािर् िोल्न सिफाररि ५००   

४६ 
सवद्यािर्को किा कोठा थप्न 

सिफाररि (प्रसत किा) 
५००   

४७ 
सवद्यािर् ठाउँिारी गनि 

सिफाररि 
२००   

४८ पािन पोर्णका िासग सिफाररि ०   

४९ धारा ििानको िासग सिफाररि ५०   

५० 
सवद्युत ििानको िासग 

सिफाररि 
५०   

५१ िंस्था िताि सिफाररश ५००   

५२ 

सशिा िम्बन्धी 

किा ८ को िाकि िीटप्रसतसिपी २००   

५३ 
सशिक िरुवा िहिसत/अनुिसत 

(िा.सव.) 
१५००   

५४ 
सशिक िरुवा िहिसत/अनुिसत 

(आ.सव.) 
१०००   

५५ कोठा िोल्ने कार्ि/रोहबरिा बस्ने   ५००   

५६ िर्ििसिन िुचुल्का   ५००   

५७ र्ोिना िम्झौता सिफाररि   २००   

५८ 
र्ोिना/ कार्िक्रिको 

भुिानी/फरफारक  

 सिफाररि शुल्क २००   

१ िाि िम्ि ५०० 
िाँचपाि 

फरफारक शुल्क 

१ िसेि ५ िाििम्ि  १००० 
िाँचपाि 

फरफारक शुल्क 

५ िसेि १० िाििम्ि २००० 
िाँचपाि 

फरफारक शुल्क 

१० िािभन्िा िासथ ५००० िाँचपाि 
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फरफारक शुल्क 

५९ 
नेपाि िरकारको नाििाबाटो कार्ि 

सिफाररश 
  ५००   

६० उद्योग िताि सिफाररि   ५००   

६१ कोटि दफ सिनाहासिफाररि   ०   

६२ सििापत्र शुल्क 
 

५०० 
 

६३ चौपार्ा िम्बन्धी सिफाररि प्रसत चौपार्ा २०   

६४ 
आर्ात सनर्ाितिा चौपार्ा स्वास््र् 

िाँच तथा सनकािी प्रसत चौपार्ा 

सिफाररश शुल्क 

भैंिी/राँगो २००   

भैंिी/राँगो (१ िसेि २ वर्ि) १००   

गाई/गोरु ५०   

बाख्रा/भेिा/ििी/बोका ५०   

कुिुरा/हािँ ५   

कुिुरा/हािँ चल्िा १   

६५ 
घर िग्गा नक्िा पाि िस्तरु 

पक्की घर (नर्ाँ) रु 
३ प्रसत 

वगि दफट 
  

पक्की घर (पुराना) 
५ प्रसत 

वगि दफट  
६६ कच्ची घर १०००   

६७ 
घर िम्पन्न सिफाररि 

पक्की घर १०००   

६८ कच्ची घर ५००   

६९ 

व्यसिगत घटना िताि िररवाना शुल्क 

(३५ दिनसभत्र सनशुल्क) 

िन्ि िताि ५०   

७० िवर्ु िताि ५०   

७१ सववाह िताि ५०   

७२ बिाइिराइ (आउने/िाने) ५०   

७३ िम्बन्ध सबच्छेि ५०   

७४ 

व्यसिगत घटना िताि प्रसतसिपी 

(सवपसत्त तथा प्रकोपबाट नष्ट भएको 
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