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सिस्न ेगाउँपासिकाको अर्थ िम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न गनथ 
बनकेो ववधेर्क, २०७५ 

 

प्रस्तावनााः  

सिस्ने गाउँपासिकाको आसर्थक वर्थ 207५/07६ को अर्थ िम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न गनथको सनसित्त 
स्र्ानीर् कर तर्ा शलु्क िंकिन गने, छुट दिने तर्ा आर् िंकिनको प्रशािसनक व्र्वस्र्ा गनथ वाञ्छनीर् 
भएकोिे, नेपािको िंववधानको धारा 288 को उपधारा (2) बिोजिि सिस्न ेगाउँ िभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. िंजिप्त नाि र प्रारम्भाः (1) र्ि ऐनको नाि “आसर्थक ऐन, 207५” रहेको छ । 

(2) र्ो ऐन 207५ िाि श्रावण 1 गतेिेजि सिस्ने गाउँपासिका िेत्रिा िागू हनुछे । 
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२. िम्पसत कराः गाउँपासिका/नगरपासिकाका िेत्रसभत्र अनिूुजि (1) बिोजिि एवककृत िम्पजत्त कर/घरिग्गा 
कर िगाइने र अिूि उपर गररनेछ । 

३. भसूि कर (िािपोत): गाउँपासिका/नगरपासिका िेत्रसभत्र अनिूुजि (2) बिोजिि भसूि कर (िािपोत) िगाइन े
र अिूि उपर गररनेछ ।  

४. घर वहाि कराः  गाउँपासिका/नगरपासिका िेत्रसभत्र कुनै व्र्जि वा िंस्र्ािे भवन, घर, पिि, ग्र्ारेि, 
गोिाि, टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै आजंशक तवरिे वहाििा दिएकोिा अनिूुजि (3) बिोजिि घर 
िग्गा वहाि कर िगाइने र अिूि गररनेछ ।  

५. व्र्विार् कराः गाउँपासिका/नगरपासिका िेत्रसभत्र व्र्ापार, व्र्विार् वा िेवािा पूिँीगत िगानी र आसर्थक 
कारोवारका आधारिा अनिूुजि (4) बिोजिि व्र्विार् कर िगाइने र अिूि उपर गररनेछ । 

६. िसिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकराः गाउँपासिका/नगरपासिका िेत्रसभत्र कुनै व्र्जि वा िंस्र्ािे ऊन, िोटो, 
िसिबटुी, वनकि, कवािी िाि र प्रिसित कानूनिे सनर्ेध गररएको िीविन्त ु वाहेकका अन्र् ितृ वा 
िाररएका िीविन्तकुो हाि, सिङ, प्वाँि, छािा िस्ता बस्तकुो व्र्विावर्क कारोवार गरेवापत अनिूुजि (5) 
बिोजििको कर िगाइने र अिूि उपर गररनेछ । 

७. िवारी िाधन कराः गाउँपासिका/नगरपासिका िेत्रसभत्र िताथ भएका िवारी िाधनिा अनिूुजि (6) बिोजिि 
िवारी िाधन कर िगाइने र अििु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई िो काननुिा अन्र्र्ा 
व्र्वस्र्ा भएको अवस्र्ािा िोवह बिोजिि हनुछे । 

८. ववज्ञापन कराः गाउँपासिका/नगरपासिका िेत्रसभत्र हनुे ववज्ञापनिा अनिूुजि (7) बिोजिि ववज्ञापन कर िगाइन े
र अिूि उपर गररनेछ । ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई िो काननुिा अन्र्र्ा व्र्वस्र्ा भएको अवस्र्ािा 
िोवह बिोजिि हनुछे । 

 

९. िनोरन्िन कराः गाउँपासिका/नगरपासिका िेत्रसभत्र हनु ेिनोरन्िन व्र्विार् िेवािा अनिूुजि (8) बिोजिि 
व्र्विार् कर िगाइने र अििु उपर गररनेछ । तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई िो काननुिा अन्र्र्ा व्र्वस्र्ा 
भएको अवस्र्ािा िोवह बिोजिि हनुेछ । 

१०. बहाि सबटौरी शलु्काः गाउँपासिका/नगरपासिका िेत्रसभत्र आफुिे सनिाथण, रेििेि वा िंिािन गरेका अनिूुजि 
(9) िा उल्िेि भए अनिुार हाट बिार वा पिििा िोही अनिूुजििा भएको व्र्स्र्ा अनिुार बहाि सबटौरी 
शलु्क िगाइने र अिूि उपर गररनेछ । 

११. पावकथ ङ शलु्काः गाउँपासिका/नगरपासिका िेत्रसभत्र कुनै िवारी िाधनिाई पावकथ ङ िवुवधा उपिब्ध गराए 
वापत अनिूुजि (10) बिोजिि पावकथ ङ शलु्क िगाइने र अिूि उपर गररनेछ। 

१२. टे्रवकङ्ग, कोर्ोवकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग शलु्काः  गाउँपासिका/नगरपासिकािे 
आफ्नो िेत्रसभत्र टे्रवकङ्ग, कार्ोवकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग िेवा वा व्र्विार् 
िंिािन गरेवारत अनिूुजि (11) बिोजििको शलु्क िगाइने र अिूि उपर गररनेछ । 
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१३. िेवा शलु्क, िस्तरुाः गाउँपासिका/नगरपासिकािे सनिाथण, िंिािन वा व्र्वस्र्ापन गरेका अनूिूजि 12 िा 
उजल्िजित स्र्ानीर् पूवाथधार र उपिब्ध गराइएको िेवािा िेवाग्राहीबाट िोही अनिूुजििा व्र्वस्र्ा भए अनिुार 
शलु्क िगाइने र अिूि उपर गररनेछ । 

१४. पर्थटन शलु्काः गाउँपासिका/नगरपासिकािे आफ्नो िते्रसभत्र प्रवेश गने पर्थटकहरुवाट अनिूुिी १३ िा 
उजल्िजित िरिा पर्थटन शलु्क िगाईने र अििु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई िो काननुिा 
अन्र्र्ा व्र्वस्र्ा भएको अवस्र्ािा िोवह बिोजिि हनुेछ । 

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

१६. कर तर्ा शलु्क िंकिन िम्बजन्ध कार्थववसधाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्र्ा अनिुार कर तर्ा शलु्क िंकिन 
िम्बजन्ध कार्थववसध गाउँपासिका/नगरपासिकािे तोके अनिुार हनुे छ । 
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अनिूुिी-१ 

      िम्पजत्त कर  

घरको बनौटका आधारिा घरको िूल्र्ांकन िर 

क्र. ि. घरको बनोटको बसगथकरण सबस्ततृ सबबरण  िर (रु./बर्थ) कैवफर्त 

१. पदि घर  RCC ढिान घर (प्रसततिा) १०   

२. पदि घर  िाटो र ढंुगािे बनेको तर प्िास्टर गररएको  ८  

३. कच्िी घर  िाटो र ढंुगािे बनेको, सििेट/ढंुगािे छाएको  ७   

४. कच्िी घर   िाटो र ढंुगािे बनेको, िस्ता पाताको छाना भएको  ६  

५. कच्िी घर   िाटो र ढंुगािे बनेको, िरको छाना भएको घर  ५   

    

 

घर िग्गाको करको िूल्र्ाकंन िर  

क्र.ि. घर िग्गा िूल्र् करको िर कैवफर्त 

१. पवहिो ३० िाििम्ि (एकिषु्ट) रु. ५०० प्रत्रे्क बर्थका िासग प्रत्रे्क घरको बावर्थक रु. 
१०० ववपि ब्र्स्र्ापन शलु्क बापत र्प 
िाग्नेछ |  २. त्र्ि पसछको र्प २० िाििम्ि  0.०२५% 

३. त्र्ि पसछको र्प २० िाििम्ि 0.०४% 

४. त्र्ि पसछको र्प २० िाििम्ि 0.१०% 

५. त्र्ि पसछको र्प २० िाििम्ि 0.२५% 

६. त्र्ि पसछको र्प २० िाििम्ि 0.50% 

७. त्र्ि पसछको र्प २० िाििम्ि १.००% 
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अनिूुिी-२ 

                                   भसुि कर (िािपोत) 

गाउँपासिका िेत्रसभत्रको िग्गा िसिनको उत्पािनको अवस्र्ा, बिार िूल्र्, िगुिताको अवस्र्ा आदििाई िध्र्निर गरी 
कार्थपासिकाबाट अध्र्र्न गरेर र्प सनणथर् नहुँिािम्ि तपसिि बिोजििको िरिा िािपोत कर अििुी गने | 

क्र.ि. िग्गा वकसिि िािपोतको िर प्रसत रोपनी कैवफर्त 

१. अबि  १५   

२. िोर्ि  १२   

३. सिि  १०   

४. िाहार  ८   

नोट: २ बर्थभन्िा िािो ििर्िम्ि नबझुाउनेिाई िम्िा कर रकििा २५%, ५ बर्थभन्िा बढी ििर् कर नबझुाउनेिाई 
३५%. र ८ बर्थभन्िा िािो ििर् कर नबझुाउनेिाई 50% र्प िररवाना िाग्नेछ| तर आ.ब. २०७४/०७५ भन्िा 
अगासिको िािपोत रकि र िररवाना िासबककै सनर्ि र िर रेट अनिुार िाग्नेछ|  

 

 

अनिूुिी-३   

                                      घर बहाि कर  

     बहाि रकिको १० प्रसतशतका िरिे 

क्र.ि.  आम्िानीको जशर्थक  सबस्ततृ सबबरण  करका िर  कैवफर्त  

१. आवाि  िध्र्पहािी िोकिागथ अन्तगथतका िखु्र् बिार िेत्रिा 
सछवप्रिह, िोकबिार, किििह र गाउँपासिका कार्ाथिर् 
रहेको िेत्र वररपरी  

२०००   

पिि/ व्र्विार्  ३५००  

२. आवाि  अन्र् िखु्र् बिार िेत्र स्र्ािापािाको धपे बिार, 
पोिराको पोिरा बिार, प्वाङको नार्गि बिार) 

१०००   

पिि/ व्र्विार् २५००  

३. ग्र्ारेि  अन्र्  १०००   

घमु्ती  ३००  
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अनिूुिी-४    

                                       व्र्बिार् कर 

क्र.ि.  आम्िानीको जशर्थक  सबस्ततृ सबबरण  िताथ शलु्क  नसबकरण 
शलु्क  

कैवफर्त  

१. वकराना गल्िा पिि  र्ोक  ३०००    

िदु्रा  १५००   

कि पिुी भएका वकराना  ५००   

२. कपिा/फेन्िी/ितु्ता 
/िप्पि/ब्र्ाग/कस्िेवटक 
पिि  

र्ोक  ५०००    

िदु्रा  १०००   

३. िेसिि/िेन्ि पािथर/नाई 
व्र्विार्  

पािथर तर्ा कपाि काट्ने व्र्विार्  ५००    

४. होटेि व्र्विार्  ििीङ फूिीङ िेवाको होटेि  ५०००    

िाना, जिर्ा, नास्ता होटेि  २५००  

जिर्ा, नास्ता पिि   ५००   

५. उद्योग  क्रिर उद्योग  १००००    

सग्रि उद्योग  २५००  

काष्ठ/ फसनथिर(ठुिा पिुी)  ३०००   

काष्ठ/ फसनथिर(िाना  पिुी) 2000   

6. ढंुगा तर्ा सगट्टी बािवुा सबवक्र  प्रसत ट्रीप  ५००    

७. सििाइ कटाई  टेिररङ िसुबधा  १०००    

िाधारण सििाइ कटाई  ५००  

८. िदिरा पिि  ववतरक  ५०००    

र्ोक  ४०००   

िदु्रा  २०००   

९. और्सध/एग्रोभेट/ आर्वेुदिक 
और्सध पिि  

बढी पंूिी (५ िाि भन्िा िासर्) ५०००    

कि पंूिी (५ िाि भन्िा कि) २0००   

१०.  इिेक्ट्रोसनक पिि (िोबाइि, बढी पंूिी (५ िाि भन्िा िासर्) ५०००    
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घिी, असिर्ो, सभसिर्ो आदि)  कि पंूिी (५ िाि भन्िा कि) २५००  

११.  पेट्रोसिर्ि पिार्थ  पेट्रोि पम्प(िाधारण सबके्रता)  १००००    

प्र्ाि सबके्रता ५०००  

ग्र्ाि सिसिन्िर (िब सििर) ५०००  

िट्टीतेि (िात्र) १५००  

१२. हािथवेर्र/िेसिनरी/स्र्ासनटरी/
िाबथि /जस्टि/आल्िसुनर्ि 
पिि    

र्ोक  १००००    

िदु्रा  ३०००  

१३. भाँिा पिि (िबै िािे)  र्ोक  ५०००    

िदु्रा  १०००    

१४. स्टेशनरी तर्ा पसु्तक पिि  र्ोक  २५००    

िदु्रा  १५००  

१५.  पावकिं ङ व्र्विार्   ५००    

१६. फिफुि तर्ा तरकारी पिि  र्ोक  १०००    

िदु्रा  ५००  

१७. पासन घट्ट  ६ िवहनाभन्िा कि िल्ने  ३००    

६ िवहना भन्िा बढी िल्ने  ५००  

१८. ववत्तीर् िेत्र  बित तर्ा ऋण िहकारी फाइनान्ि 
कम्पनी  

३०००    

िसन ट्रान्िफर, िघ ुववत्त  २०००  

१९. िंस्र्ा िताथ  गैरिरकारी/ व्र्विार्  २०००    

२०.  सनजि शैजिक िंस्र्ा िताथ   १५०००    

२१. शैजिक िंस्र्ा (सनजि) किा  प्रसत किा िंख्र्ा  १०००    

२२. पानी सिि  कुटानी/ पेिानी  २०००  िईुिध्रे् एक िात्र 
भएिा १०००  

२३. िनुिाँिी पिि  गरगहना सनिाथण तर्ा िररि सबवक्र  २०००    

२४. ििथत पिि  िोटर पाटथि सबवक्र तर्ा ििथत  ३०००    

२५. पेन्टर पिि  पेंवटंग/ िाइन बोिथ िेख्न ेकाि  १००0    

२६. झोिा कुम्िाको व्र्ापारी  पटके शलु्क प्रसत कुम्िा (रसिि १०००    



खण्ड १,  सिस्ने गाउँपासिका,  श्रावण ०६ गते २०७५ िाि, िंख्या ६ 

 

१ 

 

असनबार्थ गाउँपासिका भर िाग ुहनुे)  

२७. सनिाथण व्र्विार्ी  घ वगथ  ३०००  ३००   

 

 

अनिूुिी-५     

                         िसिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकर  

क्र.ि. आम्िानीको जशर्थक  सबष्ततृ सबबरण  करका िर कैवफर्त 

१. िसिबटुी  कुररल्िो, वटिरु, तेिपत्ता, िांतगाँठे, 
कटुको, भतु्िे, सतते, सभरिौरी, िकथ िी, 
र्ािाथगमु्बा, पन्र्चु्र्ाउ, िलु्ठे, घोिाताप्र,े 
ितवुा, िोिा िगार्त अन्र् िसिबटुीको 
प्रिसित बिार िलु्र्को    

५%   

२. काठ  प्रसत घनवफट  ५ %  

३. कवािी िाि  सििा, कागि, प्िाजस्टक प्रसतवकिो  0.५%  

४. िोटो  प्रसत सिटर/ वकिो  ५%   

५. काननुिे सनर्धे 
गरेको बाहेक अन्र् 
ितृ वा िाररएका 
िीविन्तकुो हाि, 
सिङ, छािा, प्वाँि  

कुि िलु्र्को  २%   

अनिूुिी-६     

                             िवारी िाधन कर  

िवारी िताथ तर्ा बावर्थक िवारी कर  

क्र.ि.  आम्िानीको जशर्थक  सबष्ततृ सबबरण  करका िर कैवफर्त 

१.  िईु पांग्र ेिवारी िाधन  िोटर िाइकि  150   

२.  िार पांग्र ेवा िो भन्िा बढी 
िवारी िाधन   

बि  १०००   

ट्रीपर २०००  

ट्रर्ाक्टर २५०  

िोिर/ एक्िा भेटर/िोिर २०००  

जिप/िाइक्रो/बि/कार/भ्र्ान २०००  

ट्रक २०००  
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१ 

 

सिनी ट्रक  १०००  

३. पटके िवारी िाधन   १००   

नोट: िासर् उल्िेजित व्र्विार्हरुको बावर्थक नसबकरण गिाथ िताथ शलु्कको 50% िस्तरु िाग्ने | 
 

अनिूुिी-७      

                                सबज्ञापन कर  

िाबथिसनक स्र्ििा सबज्ञापन वा िाइन बोिथ रािे बापत बावर्थक कर  

क्र.ि.  आम्िानीको जशर्थक  सबष्ततृ सबबरण  करका िर कैवफर्त 

१. होसििंग बोिथ  प्रसत बगथ वफट  50   

२. फ़्िेक्ि बोिथ  प्रसत बगथ वफट २५   

३. अन्र् पोस्टर, पम्प्िेट  प्रसत बगथ वफट १०   

 

 

अनिूुिी-८       

                                िनोरन्िन कर 

क्र.ि.  आम्िानीको जशर्थक  सबष्ततृ सबबरण  करका िर कैवफर्त 

१. िेिा िहोत्िव िगार्त अन्र् 
िनोरन्िनात्िक कार्थक्रि   

प्रसत दिन   १००0   

       

अनिूुिी-९        

                               बहाि सबटौरी कर 

 प्रसत क्रू्वफट रु. २.००   

 

अनिूुिी-१०         

                               पावकिं ग शलु्क  

 िईु पांग्र ेिवारी िाधन प्रसत घण्टा रु. १०.०० 

 सतन पांग्र ेिवारी िाधन प्रसत घण्टा रु. १५.००  

 िार पांग्र ेिवारी िाधन प्रसत घण्टा रु. २०.००  

 छ पांग्र ेिवारी िाधन प्रसत घण्टा रु. 50.००  

अनिूुिी-११          
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१ 

 

         टे्रवकङ, कोर्ोसिक, क्र्नोइङ, बन्िी िजम्पङ, जिपफिाएर ऱर्ाजफ्टङ शलु्क 

क्र.ि.  आम्िानीको जशर्थक सबष्ततृ सबबरण करका िर  कैवफर्त  

१. स्विेशी  प्रसत दिन  50   

२. सबिेशी  प्रसत दिन १००   

        

 

अनिूुिी-१२           

            िेवा शलु्क 

क्र.ि.  आम्िानीको 
जशर्थक 

सबष्ततृ सबबरण करका िर  कैवफर्त  

 प्रिाजणत शलु्क     

१.  ितृकिँग नाता प्रिाजणत गने  २००   

२.  िन्िसिसत प्रिाजणत गने गराउने  २००  

३.  सबबावहत प्रिाजणत गने  २००  

४.   अवववावहत प्रिाजणत गने   २००  

५.   घर पाताि प्रिाजणत गने  २००  

६.  व्र्जिगत सबबरण प्रिाजणत गने  २००  

७.  िीववतिंगको नाता प्रिाजणत गने  २००  

८.  हकवािा वा हकिार प्रिाजणत गने  २००  

९.  कागि र िंिरुरनािा प्रिाजणत गने  २००  

१०.  िग्गा िूल्र्ांकन सिफाररि प्रिाजणत गने  ५००   

११.  आसर्थक अवस्र्ा कििोर वा ववपन्नता 
प्रिाजणत  

0   

१२.  िंरिक प्रिाजणत गने   १००   

१३.  आसर्थक अवस्र्ा बसिर्ो वा िम्पन्नता 
प्रिाजणत  

५००   

 सिफाररि शलु्क  

  

   

१४.  अंग्रिेी िाध्र्ििा सिफाररि तर्ा प्रिाजणत 
गने  

२५०   
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१ 

 

१५.  अपाङ्ग सिफाररि  0   

१६.  नाबासिक पररिर् पत्र सिफाररि  १००   

१७.  व्र्जिगत िंरिक सिफाररि गने  0   

१८.  िंस्र्ागत िंरिक सिफाररि गने २००   

१९.  नागररकता सिफररि  २००  

२०.  नागररकता प्रसतसिवप सिफाररि २००  

२१.  बैबावहक अंसगकृत नागररकता सिफाररि  ३००  

२२.  छात्रवजृत्त सिफाररि  २००  

२३.  छात्रवजृत्त सिफाररि (सबपन्न छात्रवजृत्त 
सनशलु्क) 

२००  

२४.  बहाि करको िेिािोिा सिफाररि  २००  

२५.  िोही िगत कट्टाको सिफाररि  २००  

२६.  घरिग्गा करको िेिािोिा गरी 
सिफाररि गने  

२००  

२७.  व्र्ापार व्र्विार् बन्ि भएको, िंिािन 
नभएको वा व्र्ापार व्र्विार् हुँिै नभएको 
सिफाररि गने   

२००  

२८.   सििापको कागि गराउने सनबेिन िताथ 
गनथ सिफाररि गने 

२००  

२९.  सनशलु्क स्वास््र् उपिार सिफाररि   0   

३०.  िशलु्क स्वास््र् उपिार सिफाररि  १००   

३१.  पिुाथिा पदि घर कार्ि गनथ सिफाररि 
(प्रसत बगथ सि.) 

५   

३२.  फरक फरक नाि, र्र, िन्ि, सिसत, तर्ा 
प्रिाजणत िवैु नाि गरेको व्र्जि एकै हो 
भन्ने सिफाररि   

३   

३३.  नाि, र्र वा िन्ि सिसत िंशोधनको 
सिफाररि  

२००  

३४.  अस्र्ार्ी/ स्र्ार्ी बिोबाि सिफाररि  150   
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३५.  िग्गा िताथ सिफाररि  २००   

३६.  िग्गाधनी पिुाथ हराएको सिफाररि  २००  

३७.  वकत्ताकाट गनथ सिफाररि  २००  

३८.  नाििारी गनथ सिफाररि  २००  

३९.  िग्गाको हक िम्बन्धिा सिफाररि  २००  

४०.  ितृकिँगको नाता प्रिाजणत तर्ा ििथसिन 
सिफाररि   

२००  

४१.  िीववत रहेको सिफाररि  २००  

४२.  उद्योग ठाँउिारी गनथ सिफाररि  ३००   

४३.  सबद्यािर् िोल्न सिफाररि  १०००   

४४.  ववद्यािर्को किा कोठा र्प्न सिफाररि 
(प्रसत किा)  

१०००   

४५.  सबद्यािर् ठाउँिारी गनथ सिफाररि  ५००   

४६.  पािन पोर्णका िासग सिफाररि  0   

४७.  धारा ििानको िासग सिफाररि  १००   

४८.  सबद्यतु ििानको िासग सिफाररि  १००   

४९.  िंस्र्ा िताथ सिफाररि  १००   

५०.  कोठा िोल्ने 
कार्थ/ रोहबरिा 
बस्ने  

 ५००   

५१.  ििथसिन ििुलु्का   ५००    

५२.  र्ोिनाको 
भिुानी 
फरफारक 
सिफाररि  

 ५००  

५३.  नेपाि िरकारको 
नाििा बाटो 
कार्ि सिफाररि  

 १०००   

५४.  उद्योग िताथ 
सिफाररि  

 १०००  
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५५.  कोटथ वफ सिनाहा 
सिफाररि  

 0  

५६.  िौपार्ा िम्बजन्ध 
सिफाररि  

प्रसत िौपार्ा  २०   

५७.  घर िग्गा नक्िा 
पाि िस्तरु  

पदि घर  २०००   

कच्िी घर  १०००  

५८.  घर िम्पन्न 
सिफारीि  

पदि घर  २०००   

कच्िी घर  १०००  

५९.  व्र्जिगत घटना 
िताथ शलु्क (३५ 
दिनसभत्र 
सनशलु्क) 

िन्ि िताथ 150  

ितृ्र् ुिताथ  150 

सबबाह िताथ  150 

बिाईिराई (आउने/िाने) 150 

िम्बन्ध सबच्छेि  150 

   

अनिूुिी-१३           

            पर्थटन शलु्क 

क्र.ि.  आम्िानीको जशर्थक सबष्ततृ सबबरण करका िर (न ेरु) कैवफर्त  

१. दृश्र्ाविोकन  स्विेशी  50   

सबिेशी  १50 

२. अध्र्र्न भ्रिण  स्विेशी  50  

सबिेशी  १50 
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