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हहहलह ङ ग उाँप हलक  

स्थ नीय र जपत्र 

(खण्ड-४) प ाँचथर,प्रदशे नं. १, नेप ल, १० आष ढ २०७९ स ल (संख्य -१) 

भ ग- १ 

हहहलह ङ ग उाँप हलक  

नेप लको संविध नको ध र  २२२ बमोवजमको ग उाँसभ ले बन एको तल लेवखए बमोवजमको ऐन सिवस ध रणको 

ज नक रीको ल वग प्रक शन गररएको छ । 

संवत २०७९ स लको ऐन नं.  १ 

 

हहहलह ङ ग उाँप हलक को अथथ सम्बन्धी प्रस्त वल ई क य थन्वयन गनथ बनेको ऐन 
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हहहलह ङ ग उाँप हलक को अथथसम्बन्धी प्रस्त वल ई क य थन्वयन गनथ बनेको हवधेयक 

प्रस्त वन ाः वहवलह ङ ग उाँप वलक को आवथवक िषव २०७९/०८० को अथव सम्बन्धी प्रस्त िल ई क य वन्ियन 

गनवको वनवमत्त स्थ नीय कर तथ  शलु्क संकलन गने, छुट वदने तथ  आय संकलनको प्रश सवनक व्यिस्थ  गनव 

ि ञ्छनीय भएकोले,  

नेप लको संविध नको ध र  २२८ को उपध र  (२) बमोवजम वहवलह ङ ग उाँ सभ ले यो ऐन बन एको छ ।  

१. संहिप्त न म र प्र रम्भाः (१) यस ऐनको न म “वहवलह ङ ग उाँप वलक को आवथवक ऐन, २०७९” रहकेो छ । 

 (२) यो ऐन २०७९ स ल श्र िण १ गतेदवेख वहवलह ङ ग उाँप वलक  क्षेत्रम  ल ग ूहुनेछ । 

२. सम्पहि कराः  ग उाँप वलक क  क्षेत्रवभत्र अनसुचूी -१ बमोवजम सम्पवत्त कर/घरजग्ग  कर लग इने र असलू 

उपर गररनेछ ।  

३. भूहमकर (म लपोत): ग उाँप वलक  क्षेत्रवभत्र अनसुचूी-२ बमोवजम भवूम कर (म लपोत) लग इने र असलू 

उपर गररनेछ । 

४. घर बह ल कराः ग उाँप वलक  के्षत्रवभत्र कुनै व्यवि ि  संस्थ ले भिन, घर, पसल, ग्य रेज, गोद म, टहर , 

छप्पर, जग्ग  ि  पोखरी परैु आवंशक तिरले िह लम  वदएकोम  अनसुचूी-३ बमोवजम घर जग्ग  िह ल कर 

लग इने र असूल गररनेछ । 

५. व्यवस य कराः ग उाँप वलक  के्षत्रवभत्र व्य प र, व्यिस य ि  सेि म  पूाँजीगत लग नी र आवथवक क रोि रक  

आध रम  अनसुचूी -४ बमोवजम व्यिसस य कर ल ग इने र असलू उपर गररनेछ । 

६. जहडबुटी, कव डी र जीवजन्तु कराः ग उाँप वलक  क्षेत्रवभत्र कुनै व्यवि ि  संस्थ ले ऊन, खोटो, जवडबटुी, 

िनकस, कि डी म ल र प्रचवलत क ननूले वनषधे गररएको जीिजन्त ु ि हकेक  अन्य मतृ ि  म ररएक  

जीिजन्तकुो ह ड, वसङ, प्ि ाँख, छ ल  जस्त  बस्तकुो व्यिस वयक क रोि र गरेि पत अनसुचूी-५ 

बमोवजमको कर लग इने र असलू उपर गररनेछ ।  

७. सव री स धन कराः ग उाँप वलक  क्षेत्रवभत्र दत व भएक  सि री स धनम  अनसुचूी-६ बमोवजम सि री स धन 

कर लग इने र असलु उपर गररनेछ । तर, प्रदशे क ननू स्िीकृत भई सो क ननूम  अन्यथ  व्यिस्थ  भएको 

अिस्थ म  सोही बमोवजम हुनेछ । 

८. हवज्ञ पन कराः ग उाँप वलक  क्षेत्रवभत्र हुने विज्ञ पनम  अनसुूची-७ बमोवजम विज्ञ पन कर लग इने र असलू 

उपर गररनेछ तर प्रदशे क ननू स्िीकृत भई सो क ननूम  अन्यथ  व्यिस्थ  भएको अिस्थ म  सोही बमोवजम 

हुनेछ । 

९. मनोरञ्जन कराः ग उाँप वलक  के्षत्रवभत्र हुने मनोरञ्जन व्यिस य सेि म  अनसुचूी-८ बमोवजम व्यिस य कर 

लग इने र असलु उपर गररनेछ। तर, प्रदशे क ननू स्िीकृत भई सो क ननूम  अन्यथ  व्यिस्थ  भएको 

अिस्थ म  सोही बमोवजम हुनेछ । 

१०. बह ल हबटौरी शुल्काः ग उाँप वलक  क्षेत्रवभत्र आफूले वनम वण, रेखदखे ि  सञ्चल न गरेक  अनसुचूी-९ म  

उल्लेख भए अनसु र ह ट बज र ि  पसलम  सोही अनसुचूीम  भएको व्यिस्थ  अनसु र बह ल वबटौरी 

शलु्क लग इने र असूल उपर गररनेछ । 
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११. प हकथ ङ शुल्काः ग उाँप वलक  के्षत्रवभत्र कुनै सि री स धनल ई प वकव ङ सवुिध  उपलब्ध गर ए ि पत 

अनसुचूी-१० बमोवजम प वकव ङ शलु्क लग इने र असलू उपर गररनेछ । 

१२. टे्रहकङ, कोयोहकड, क्य नोइङ, बञ्जी जहम्पङ, जीपफ्ल यर र र  य हफ्टङ शुल्क: ग उाँप वलक ले 

आफ्नो क्षेत्रवभत्र टे्रवकङ, क योवकड, क्य नोइङ, बञ्जी जवम्पङ, जीपफ्ल यर र  य वफ्टङ सेि  ि  व्यिस य 

सञ्च लन गरेि पत ्अनसुचूी ११ बमोवजमको शलु्क लग इने र असलू उपर गररनेछ । 

१३. सेव  शुल्क दस्तुर: ग उाँप वलक ले वनम वण, सञ्च लन ि  व्यिस्थ पन गरेक  अनसुचूी-१२ म  उवल्लवखत 

स्थ नीय पिू वध र र उपलब्ध गर इएको सेि म  सेि ग्र हीब ट सोही अनसुचूीम  व्यिस्थ  भए अनसु र शलु्क 

लग इन ेर असूल उपर गररनेछ । 

१४. पयथटन शुल्काः ग उाँप वलक ले आफ्नो क्षेत्रवभत्र प्रिेश गने पयवटकहूबब ट अनसुचूी- १३ म  उवल्लवखत 

दरम  पयवटन शलु्क लग इने र असलू उपर गररनेछ । तर, प्रदशे क ननू स्िीकृत भई सो क ननूम  अन्यथ  

व्यिस्थ  भएको अिस्थ म  सोही बमोवजम  हुनेछ । 

१५. कर छुटाः यस ऐन बमोवजम कर वतने द वयत्ि भएक  व्यवि ि  संस्थ हूबल ई कुनै पवन वकवसमको कर छुट 

वदइने छैन । 

१६. कर तथ  शुल्क संकलन सम्बन्धी क यथहवहधाः यो ऐनम  भएको व्यिस्थ  अनसु र कर तथ  शलु्क 

संकलन सम्बन्धी क यवविवध ग उाँप वलक ले तोके अनुस र हुनेछ । 
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अनुसचूी १ 

(दफ  २ साँग सम्बवन्धत) 

सम्पहि कर 

क्र. सं. वशषवक आ. ि. २०७७/७८ आ. ि. २०७८/७९ आ. ि. २०७९/८० जम्म  

१. सम्पवत्त कर ल ग ूगनव 

सम्भ व्यत  अध्ययन गरी 

आध र तय गन े 

    

 

अनुसचूी - २ 

(दफ  ३ साँग सम्बवन्धत) 

भूहमकर (म लपोत दर) 

क्र. सं.  खेत 

रोपनी  अब्बल दोयम वसम च ह र 

०१ ० दवेख १० सम्म १०.०० ९.०० ८.०० ७.०० 

०२ १० दवेख २० सम्म १०.०० ९.५० ८.५० ७.५० 

०३ २० दवेख ४० सम्म ११.०० १०.०० ८.५० ८.०० 

०४ ४० दवेख ६० सम्म  १३.०० १२.०० ११.०० १०.०० 

०५ ६० भन्द  म थी १४.०० १३.०० १२.०० ११.०० 

 

क्र. सं.  ब री 

रोपनी  अब्बल दोयम वसम च ह र 

०१ ० दवेख १० सम्म ७.०० ६.०० ५.०० ४.०० 

०२ १० दवेख २० सम्म ७.५० ७.०० ५.५० ४.५० 

०३ २० दवेख ४० सम्म ८.०० ७.०० ६.०० ५.०० 

०४ ४० दवेख ६० सम्म  ९.०० ८.०० ७.०० ६.०० 

०५ ६० भन्द  म थी १०.०० ९.०० ८.०० ७.०० 

१. बज र क्षेत्रहूब हिे खोल  ,सल्लेरी ,ट री ,डोप्कप्ले ,चतरेु ,जोरपोखरी ,गोपटे र ,भ लचुोक ,ल म  चोक ,नपे ल चोक ,वसंहपरु ,

क बेली ,अमरपरु ड ड को  म लपोत म लपोत मलु्य ङ्कनको ०.१% ले हुन आउने रकम हुनछे । 

२. प ाँच िपव ि  सो भन्द  बवढ समय सम्मको म लपोत नबझु उनेहूबको ल गी २०७९ क वत्तक मस न्त वभत्र म लपोत बझु उन 

आएम  जरीि न  रकमको ५० प्रवतशत छुट गररने छ । 
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अनुसचूी ३ 

(दफ  ४ साँग सम्बवन्धत) 

(घर वह ल कर) 

क्र.सं.  शीषवक आ. ि. २०७७/७८ आ. ि. २०७८/७९ आ. ि. २०७९/८० 

०१ घर बह ल कर  १० प्रवतशत   १० प्रवतशत   १० प्रवतशत  
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अनुसचूी ४ 

(दफ  ५ साँग सम्बवन्धत) 

व्यवस य कर 

 

क्र. सं. शीषवक 
प्रवत 

एक ई 

स्िीकृत दर कैवफयत 

आ. ि. २०७७/७८ आ. ि. २०७८/७९ आ. ि. २०७९/८० 

१.  व्यिस य कर          

१.१ 
चरुोट रक्सी समेतको खदु्र  

पसलहूब ि वषवक १,०००/- १,०००/- १,०००/- 

 

१.२ 
चरुोट रक्सी समेतको थोक 

पसलहूब ि वषवक २,५००/- २,५००/- २,५००/- 

 

१.३ ज्िेलरी पसल ि वषवक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१.४ 
वभवडयो, क्य सेट पसल (रेकडवर 

तथ  प्लेयर) ि वषवक १,५००/- १,५००/- १,५००/- 

 

१.५ वनम वण स म ग्री विके्रत  ि वषवक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१.६ 
कम्प्यटुर, विद्यतु स म न, क्य मरे , 

टेवलवभजन ममवत, क पेट पसल ि वषवक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१.७ मोब ईल रेवडयो ममवत ि वषवक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१.८ मोब ईल रेवडयो ममवत तथ  वबक्रप् ि वषवक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

१.९ पेट्रोल पम्प ि वषवक १०,०००/- १०,०००/- १०,०००/-  

२. 
कपड  तथ  रेवडमेड समेत (खदु्र  

तथ  थोक दिैु)   

  

  

२.१ स न  ि वषवक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

२.२ मझौल  ि वषवक १,५००/ - १,५००/ - १,५००/ -  

२.३ ठुलो ि वषवक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

२.४ वकर न  र कपड  ि वषवक ३,०००/  ३,०००/  ३,०००/ -  

३. सि री स धन वबके्रत           

३.१ मोटरस ईकल ि वषवक १०,०००/ - १०,०००/ - १०,०००/ -  

३.२ ट््रय क्टर सब ैख ले ि वषवक १५,०००/- १५,०००/- १५,०००/-  

३.३ जीप, क र, बस र ट्रक ि वषवक २०,०००/- २०,०००/- २०,०००/-  

४ 

विशेषज्ञ पर मशव तथ  अन्य 

व्यिस वयक पेश म  

         

४.१ स्िीकृत वचवकत्सक ि वषवक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

४.२ कविर ज ि वषवक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

४.३ 
ईवन्जवनयर क उवन्सलम  दत व भएको 

ईवन्जवनयर ि वषवक ५,०००/ - ५,०००/ - ५,०००/ - 

 

४.४ क ननूीव्यिस यी ि वषवक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

४.५ लेख पररक्षक ि वषवक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

४.६ दन्तवचवकत्सक ि वषवक २,५००/- २,५००/- २,५००/-  

४.७ अनसुन्ध नकत व र पर मशवद त  ि वषवक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

४.८ पश ुवचवकत्सक ि वषवक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  
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४.९ शेयर दल ल ि वषवक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

४.१० कम्प्यटुर ऐन वलस्ट तथ  प्रोग्र मर ि वषवक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

४.११ वबम  ऐजेन्ट ि वषवक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

४.१२ स म न ढुि नीकत व तथ  कम्पनी प्रती ग वड ५,००/- ५,००/- ५,००/-  

४.१३ जग्ग  प्ल वनङ, प्लवटङ्ग कम्पनी ि वषवक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

५ 
वनम वण व्यिस य (ग . प . क्षेत्रवभत्र 

ठेग न  भएक )         

 

५.१ क िगव ि वषवक २५,०००/- २५,०००/- २५,०००/-  

५.२ ख िगव ि वषवक २०,०००/- २०,०००/- २०,०००/-  

५.३ ग िगव ि वषवक १५,०००/- १५,०००/- १५,०००/-  

५.४ घ िगव ि वषवक १०,०००/- १०,०००/- १०,०००/-  

  
वनम वण व्यिस य ( ग . प . क्षेत्र 

ब वहर ठेग न  भएक  )         

 

५.५ क िगव ि वषवक ३५,०००/- ३५,०००/- ३५,०००/-  

५.६ ख िगव ि वषवक ३०,०००/- ३०,०००/- ३०,०००/-  

५.७ ग िगव ि वषवक २५,०००/- २५,०००/- २५,०००/-  

५.७ घ िगव ि वषवक २०,०००/- २०,०००/- २०,०००/-  

५.८  अन्तर वरट्रय ि वषवक ५०,०००/- ५०,०००/- ५०,०००/-  

६ उज वमलुक उद्योग          

६.१ गोबर ग्य ाँस उद्योग ि वषवक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

६.२ सोल र ि वषवक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

६.३ अन्य उज वमलुक उद्योग ि वषवक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

७ कृवष तथ  अन्य उद्योग दत व          

७.१ 

कृवष मत्स्य तथ  पशजुन्य 

उत्प दनक  क्षेत्र (फ मव) ि वषवक १,०००/- १,०००/- १,०००/- 

 

क)  ५ ल ख सम्मको लग नी  ि वषवक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

ख) ५ दवेख २० ल खसम्मको पुाँजी 

लग नी भएको ि वषवक   १५००/- 

 

ग)२० ल ख भन्द  म वथ पुाँजी 

लग नी भएको ि वषवक   २,०००/- 

 

नविकरण दस्तुर ि वषवक   १,०००/-  

कृहष तथ  पशुपन्छीजन्य उधोग      

क)  २० ल ख सम्मको 
ि वषवक 

  २,०००/- 
 

ख)  २० दवेख ५० ल ख सम्म 
ि वषवक 

  ३,०००/- 
 

ग)  ५० ल ख म थी 
ि वषवक 

  ५,०००/- 
 

नविकरण दस्तुर 
ि वषवक 

  १,०००/- 
 

७.२ फवनवचर उद्योग, वबक्रप् पसल ि वषवक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

७.३ कुट नी, वपस नी र पले नी वमल ि वषवक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

७.४ पशपु लन ि वषवक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  
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७.५ बंगरु प लन ि वषवक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

७.६ भैवस प लन ि वषवक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

८ पयवटन उद्योग          

८.१ 
स न  पयवटन व्यिस य रेषु्टर  मवदर  

सवहत ि वषवक १,५००/- १,५००/- १,५००/- 

 

९ सेि उद्योग          

९.१ 

छ प ख न , फोटोग्र फप्, कलर 

ल्य ब, डेरी, दधु संकलन केन्द्र, 

कब डी संकलन केन्द्र, िेवल्डङ 

िकव सप ि वषवक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१० वनम वण उद्योग          

१०.१ क्रसर उद्योग ि वषवक ३०,०००/- ३०,०००/- ३०,०००/-  

१०.२ 
रोड , ढुङग , ब लुि  यिु क्रसर 

सवहतको ि वषवक २,००,०००/- २,००,०००/- २,००,०००/- 

 

११ सञ्च र सेि           

११.१ वनवज क्षेत्रक  हुल क सेि  ि वषवक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

११.२ 
टेवलफोन, फ्य क्स, ईमेल, ईन्टरनटे, 

फोटोकवप ि वषवक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१२ विवत्तय सेि           

 

नेप ल सरक रको पणुव स्ि वमत्िम  

रहकेो ब हकेक  आवथवक क रोब र 

गने ि वणज्य बैंक         

 

१२.१ िगव क ि वषवक १५,०००/- १५,०००/- १५,०००/-  

१२.२ िगव ख ि वषवक १०,०००/- १०,०००/- १०,०००/-  

१२.३ िगव ग ि वषवक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१२.४ 
आवथवक क रोब र गने विवत्तय 

कम्पवनको मखू्य क य वलय ि वषवक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/- 

 

१२.५ विवत्तय कम्पनीको श ख  क य वलय ि वषवक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१२.६ वबम  कम्पनी ि वषवक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१२.७ सहक री बैंक ि वषवक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१२.८ रेवमट्य न्स श ख  ि वषवक ८,०००/- ८,०००/- ८,०००/-  

१२.९ 
बहुउद्दवेशय सहक री संस्थ , बचत 

तथ  ऋण सहक री संस्थ  ि वषवक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१३ होटल व्यिस य          

१३.१ लज सवहतको होटल ि वषवक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

१३.२ मझौल  होटल ि वषवक १५००/- १५००/- १५००/-  

१३.३ स न  वचय न स्त  हल्क  पेयपद थव ि वषवक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१३.४ स न  वचय  चमने  घवुम्त ि वषवक ५००/- ५००/- ५००/-  

१४ वशक्ष  सेि           

 

वनवज क्षेत्रक  स्कुल, क्य म्पस, 

विश् िविद्य लय         

 

१४.१ विश् िविद्य लय ि वषवक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  
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१४.२ क्य म्पस ि वषवक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

१४.३ स्कुल ि वषवक २,५००/- २,५००/- २,५००/-  

१४.४ 

त लीम तथ  अध््यन केन्द्र, 

कम्प्यटुर, भ ष , ट्यशुन सेन्टर 

त वलम केन्द्र ि वषवक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१५ ममवत संभ र सेि           

१५.१ हवेभ ईवक्िप्मने्ट, बस, ट्रक, क र ि वषवक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१५.२ 
मोटरस ईकल, स ईकल, टेम्पो ममवत 

केन्द्र ि वषवक १,५००/- १,५००/- १,५००/- 

 

१६ संघ संस्थ           

१६.१ अन्तर वरट्रय गैसस ि वषवक १०,०००/- १०,०००/- १०,०००/-  

१६.२ र वरट्रय स्तररय ि वषवक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१६.३ वजल्ल  स्तररय ि वषवक २,५००/- २,५००/- २,५००/-  

१६.४ ग उाँप वलक  स्तररय ि वषवक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

१७ अन्यसेि           

१७.१ 
ब्यवुटप लवर, केश श्रृंग र, 

ड्र ईवक्लनसव, बवुटक ि वषवक १,५००/- १,५००/- १,५००/- 

 

१७.२ पेवन्टङ्ग सेि  ि वषवक २,०००/ - २,०००/ - २,०००/ -  

१७.३ पशिुधश ल , म स ुविके्रत  ि वषवक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१७.४ खोटो व्यिस य ि वषवक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

१७.५ वसस , प्ल ईिडु विके्रत  ि वषवक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

१७.६ भ ाँड कुाँ ड  विके्रत  ि वषवक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

१७.७ भेटनरेी पसल ि वषवक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

१७.८ 
कृवष मल, वबउ वबजन पसल, 

वकटन शक औषवध समते ि वषवक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१७.९ खेलौन  वगफ्ट सप ि वषवक ५००/- ५००/- ५००/-  

१७.१० पलु ह उस ि वषवक ५००/- ५००/- ५००/-  

१७.११ केबल नेटिवकव ङ ि वषवक ७,०००/- ७,०००/- ७,०००/-  

१८ अस्थ यी ह टबज र घमु्ती पसल          

१८.१ 
घमू्ती कपड  पसल, ख ध न्न, स ग 

सवब्ज फलफूल, अन्य पटके ५०/- ५०/- ५०/- 

 

१९ तय री वचय  उत्प दक          

१९.१ अग ववनक प्रवत केजी १/- १/- १/-  

१९.२ अग ववनक ब हकेक  प्रवत केजी १/- १/- १/-  

१९.३ वचज, छूवपव, वघउ उत्प दक संस्थ  प्रवत केजी ०.५०/- ०.५०/- ०.५०/-  

१९.४ औषवध पसल वक्लवनक ब वषवक २,५००/- २,५००/- २,५००/-  

१९.५ मोि इल ट िर/नेटिकीङ ब्यिस य ब वषवक   ३,०००/-  
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अनुसचूी ५ 

(दफ  ६ साँग सम्बवन्धत) 

जडीवुटी कव डी र जीवजन्तु कर 

 

क्र.सं.. 

 

शीषवक एक ई 

स्िीकृत दर  

आ. ि. 

२०७७/७८ 

आ. ि. 

२०७८/७९ 

आ. ि. 

२०७९/८० 
कैवफयत 

१ जवडबटुी, कि डी र जीिजन्त ुकर          

१.१ वचर इतो प्रवत केजी 

 

५/- ५/-  

१.२ खोटो प्रवत केजी 

 

५/- ५/-  

१.२.१ 
प्रवतबवन्धत ब हके अन्य क ठ  

प्रवत ग डी (वपक अप)    ५००/-  

प्रवत ग डी (ट्रक)   १,०००/- १,५००/-  

१.२.२ क गजजन्य कच्च  पद थव प्रवत केजी 

 

१/- १/-  

१.३ फल मजन्य कि डी प्रवत केजी 

 

१/- १/-  

१.४ वस्टलजन्य कि डी प्रवत केजी 

 

१/- १/-  

१.५ अन्य कि डी प्रवत केजी 

 

१/- १/-  

१.६ 
अविसो  

प्रवत ग डी (वपक अप)  

 

१,०००/- ५००/-  

प्रवत ग डी (ट्रक)    १,५००/-  

१.७ स मदु वयक बन पैद िर वबक्रप् जम्म  वबक्रप् रकमको 

 

१० प्रवतशत १० प्रवतशत  
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अनुसचूी ६ 

(दफ  ७ साँग सम्बवन्धत) 

सव री स धन कर 

१ न.ं प्रदशे सरक रको प्रदशे आवथवक ऐन, २०७९ को दफ  ३ अनसुचूी २ बमोवजम हुनेछ । 

  अनुसचूी ७ 

  (दफ  ८ साँग सम्बवन्धत) 

हवज्ञ पन कर 

क्र 

.सं 

शीषवक आ. ि. २०७७/७८ आ. ि. 

२०७८/७९ 

आ. ि. २०७९/८० कैवफयत 

१. विज्ञ पन कर      

 ग्लोस इन बोडव( प्रवतिगव वफट)   ९०  

 फ्लेक्स बोडव  /होवडङ बोडव (ब वषवक)   ७०  

 ब्य नर (प्रवत हप्त )   ५०  

 वभत्ते लेखन ( प्रवतबगववफट)   २५  

 डवम, छ प  ,बेलनु, प्लेन्जर (प्रवतगोट   

प्रवतवदन) 

  १००  

 म इवकङ ग डीम  लेवख /बोकप् प्रवतवदन  ७००/- १,४००/- १५०  

 विज्ञ पन (प्रवतवदन)     

 स्टल /स्ि गत गटे (प्रवतवदन) ५००/- १,०००/- १००  

 

अनुसचूी ८ 

(दफ  ९ साँग सम्बवन्धत) 

मनोरञ्जन कर 

१ न.ं प्रदशे सरक रको प्रदशे आवथवक ऐन, २०७९ बमोवजम हुन े। सो ऐनको अनसुचूी -३ म  उल्लेवखत दहे यनसु रक  दर बमोवजम 

मनोरञ्जन कर असलु उपर गररनेछ । 

क्र.सं. शीषवक मनोरञ्जन करको दर कैवफयत 

१. चलवचत्र घरम  चलवचत्र प्रदशवन गद व दशवकहूबब ट प्रवत वटकट (वटकट 

मलू्यको) 

३%  

२. वभवडयो घर, स ाँरकृवतक प्रदशवन हल, कन्सटव, वथएटर, न टक घर (वटकट 

मलू्यको) 

५%  

३. दोहोरी स ाँझ, ड न्स ब र, जमु्ब  (ब वषवक) रु ५,०००  
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४. फन प कव , ि टर ग डेन, ब ल उध न (वटकट मलू्यको) २%  

५. एक मवहन  सम्म ज द,ु मेल  सकव स तथ  मनोरञ्जन त्मक क यवक्रम सञ्च लन 

गर ए ब पत (प्रवत वदन) 

रु २००  

६. एक मवहन  भन्द  बढी ज द,ु मले  सकव स तथ  मनोरञ्जन त्मक क यवक्रम 

सञ्च लन गर ए ब पत (प्रवत मवहन ) 

रु ५,५००  

७. नेप ली चलवचत्रको प्रदशवनम  वस न १ म  उल्लेवखत दरम  ५०% छुट वदईनेछ 

। 

  

 

 

अनुसचूी ९ 

(दफ  १० साँग सम्बवन्धत) 

बह ल हबटौरी कर 

क्र.सं.   शीषवक प्रवत एक इ तोवकएको दर आ.ब. 

२०७८/७९ 

तोवकएको दर आ.ब. 

२०७९/८० 

१ िह ल विटौरी शलु्क   

१.१ ग .प . क्षेत्र वभत्रक  स िवजवनक स्थल ऐल नी 

जग्ग  ि  ि टोको छेउम  अस्थ यी रुपले 

व्यिस य गनव वदए ब पत म वसक िह ल विटौरी 

कर 

िगव वफट 

प्रवतशत 

रु ०.२ प्रवत बगव फुट 

आठ नी सम्म 

रु ०.२ प्रवत बगव फुट 

आठ नी सम्म 

 

   अनुसचूी १० 

(दफ  ११ साँग सम्बवन्धत) 

प हकथ ङ शुल्क 

ग उाँप वलक ले प वकव ङ पिु वध रको वनम वण गरी दहे य बमोवजमको दर अनसु र संकलन गन ेछ । 

क्र.सं. शीषवक प्रवत इक ई तोवकएको दर आ.ि. 

२०७८/०७९ 

तोवकएको दर आ.ि. 

२०७९/०८० 

१ प वकव ङ शलु्क    

१.१ बस, वटप्पर,  ट्रक  प्रवतघण्ट  २०.०० २०.०० 

१.२ ट्य क्सी, क र, भ्य न प्रवतघण्ट  १५.०० १५.०० 

१.३ मोटरस इकल, अटो, वसवट सफ री   प्रवतघण्ट  ५.०० ५.०० 
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  अनुसचूी ११ 

(दफ  १२ साँग सम्बवन्धत) 

टे्रहकङ शुल्क 

ग उाँप वलक म  टे्रवकङ रुटको वनम वण नभएकोले आग मी आ.ि. म  वनम वण गरी कर को द यर म  ल्य उने । 

क्र .सं शीषवक आ. ि. २०७७/७८ आ. ि. २०७८/७९ आ. ि. २०७९/८० 

१  य वफ्टङ व्यिस य ि वषवक रु ५,००० ि वषवक रु ५,००० ि वषवक रु ५,००० ि वषवक 
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अनुसचूी १२ 

(दफ  १३ साँग सम्बवन्धत) 

स वथजहनक सेव  शुल्क/दस्तुर 

क्र.सं.. शीषवक 

एक ई 

आ. ि. 

२०७७/७८ 

आ. ि. 

२०७८/७९ 

आ. ि. 

२०७९/८० 

कैवफयत 

१ स िवजवनक सेि  शलु्क          

१.१ 
विदशे ज नको ल गी क गजी प्रम वणकरण 

दस्तुर प्रवत ५००/- ५००/- ५००/- 

 

१.२ वसफ ररस दस्तरु      

१.२.१ व्यविगत ख नपे नी तथ  विद्यतु प्रवत २००/- २००/- २००/-  

१.२.२ संस्थ गत ख नपे नी तथ  विद्यतु प्रवत ५००/- ५००/- ५००/- 
 

१.२.३ पवञ्जकरण सम्सोधन वसफ ररस प्रवत   ३००/- 
 

१.२.४ भिु नी वसफ ररस  प्रवत   ०/- 
 

१.२.५ ख त  बन्द वसफ ररस  प्रवत   ५००/- 
 

१.२.६ विपद/प्रकोप वपवडत वसफ ररस प्रवत   ०/- 
 

१.२.७ स म वजक सरूक्ष  प्रयोजन वसफ ररस प्रवत   ०/- 
 

१.२.८ अन्य वसफ ररस    ८००/- 
 

१.३ पेट्रोलपम्प ईज जत पत्र वसफ ररस   ६,०००/- ६,०००/- ६,०००/- 
 

१.४ गै स स दत व वसफ ररस   १,०००/- १,०००/- १,०००/- 
 

१.५ 
उपभोि  सवमवतको ख त  खोल्द को 

प्रम वणत वसफ ररस दस्तरु   ०/- ०/- ०/- 

 

१.६ 
संघसंस्थ , उपभोि  सवमवतको ख त  

बन्द वसफ ररस दस्तरु   ५००/- ५००/- ५००/- 

 

१.७ गैसस नविकरण दस्तरु          

१.७.१ 
आवथवक िषवको आविन मस न्त सम्मको 

ल गी   ५००/- ५००/- ५००/- 

 

१.७.२ 
क वतवक मवहन दवेख सोवह आ. ि को 

अन्त्य सम्मको थप शलु्क   ३००/- ३००/- ३००/- 

 

१.७.३ 
आवथवक िषव सम प्त भएपवछ प्रत्येक आ. 

ि. को थप शलु्क   ५००/- ५००/- ५००/- 

 

१.७.४ संस्थ  दत व      २,०००/-  

१.७.५ सस्थ  नविकरण     १,०००/-  

१.७.६ 
सस्थ  नविकरण विलम्ब शलु्क प्रवत 

मवहन      १००/- 

 

१.७.७ 
संस्थ को विध न संशोधन वसफ ररस 

शलु्क  १,०००/- १,०००/- १,०००/- 

 

१.८ परीक्ष  दस्तरु          
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  क) र . प.अंवकत पदको ल वग   १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

  ख) र . प.अनंवकत प्रथम   ५००/- ५००/- ५००/-  

  ग) र . प.अनंवकत विवतय   ४००/- ४००/- ४००/-  

  घ) श्रेवणविवहन   ३००/- ३००/- ३००/-  

१.९ ईज जतपत्र दत व तथ  नविकरण शलु्क    

  क) "घ" िगव दत वको ईज जत पत्र दस्तुर   ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

  
ख) "घ" िगव नय ाँ दत वको ईज जत पत्र 

स्थ वनय विक स दस्तरु   २,५००/- २,५००/- २,५००/- 

 

  
ग) "घ" िगव ईज जत पत्रको प्रम वणत 

प्रवतवलवप दस्तरु   १,०००/- १,०००/- १,०००/- 

 

  
घ) ईज जतपत्रको च ल ुआ.ि . को 

आविन मस न्त सम्मको नविकरण ब पत   १,०००/- १,०००/- १,०००/- 

 

  

ङ) ईज जतपत्रको क वतवक मवहन दवेख 

चैत्र मवहन  सम्मको ल वग नविकरण 

ब पत थप दस्तरु   १,५००/- १,५००/- १,५००/- 

 

  च) न मस री   ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

  छ) न म पररितवन ब पत   १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

  ज) ठ उाँस री ब पत   २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

१.१० 
ग उाँप वलक को दररेट प्रवतवलवप उत र 

दस्तुर   ५००/- ५००/- ५००/- 

 

१.११ ग उाँप वलक  प िववचत्र प्रवत पसु्तक थ न   ३००/- ३००/- ३००/-  

१.१२ वनवित स्थ नको कोष प्रम वणत शलु्क   ५०/- ५०/- ५०/-  

१.१३ 

क यवप वलक ले ि  ग उाँसभ ले प ररत 

गरेको ऐन, क ननु, क यवविवध विवनयम 

प्रवत पषृ्ठ   ५/- ५/- ५/- 

 

१.१४ दत व र नविकरण दस्तरु          

  
क) व्यविगत घटन  दत व (अवभलेख 

व्यिस्थ पन सवहत)         

 

  
ख) प्रम णपत्र दस्तरु (३६ वदन दवेख १ िषव 

सम्म) पटक १००/- १००/- २००/- 

 

  
न मथर, सम्सोधन तथ  न ि लक 

सम्सोधन  पटक १००/- १००/- ५००/- 

 

  

प्रम णपत्रको प्रवतवलवप 

अवभलेख 

हने े १००/- १००/- २००/- 

 

प्रवतवलवप   ५००/-  

१.१५ वसफ ररस दस्तुर          

  
१) न गररकत  वसफ ररस (प्रवतवलवप 

सवहत) गोट  १५०/- १५०/- २००/- 

 

  २) न त  प्रम वणत गोट  ५००/- ५००/- ५००/-  

  ३) न त  प्रम वणत अंगे्रजीम  गोट  १,०००/- १,०००/- १,०००/-  
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४) न म, थर संशोधन, न ब लक 

वसफ ररस गोट  ३००/- ३००/- ५००/- 

 

  ५) घरजग्ग  न मस री वसफ ररस गोट  १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

  ६) घर स र  वसफ ररस गोट  १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

  ७) जग्ग  रवजरटे्रसन,घरब टो प्रम वणत गोट  १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

  ८) प न दत व वसफ ररस गोट  १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

  ९) जन्मवमवत प्रम वणत          

  क) २०४७ स ल अग डीको   ५००/- ५००/- ५००/-  

  ख) २०४७ स ल पछ डीको          

  १०) विि ह दत व प्रम वणत          

  क) २०४७ स ल अग डीको   ५००/- ५००/- ५००/-  

  ख) २०४७ स ल पछ डीको          

  ११) मतृ्यदुत व प्रम वणत   २००/- २००/- ५००/-  

  १२) च ररवत्रक प्रम णपत्रको वसफ ररस   ५००/- ५००/- ५००/-  

  १३) सम्बन्ध विच्छेद वसफ ररस   ५००/- ५००/- ५००/-  

  १४) च रवकल्ल  प्रम वणत   

  क) क लो पत्र ेसडकले छून े   १५००/- १५००/- १५००/-  

  ख) कच्ची सडकले छोएको   १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

  ग) कुन ैपवन सडकले नछोएको   ५००/- ५००/- ५००/-  

  १५) पररि र क यम वसफ ररस   ५००/- ५००/- ५००/-  

  १६) संस्थ दत व वसफ ररस   १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

  
१७) उधम व्यिस य सन्च लन दत व 

वसफ ररस   १,०००/- १,०००/- १,०००/- 

 

  क) घर/व्यविगत प्रयोजन   २००/- २००/- २००/-  

  ख) संघसंस्थ , व्यिस वयक प्रयोजन   ५००/- ५००/- ५००/-  

  १८) अपतु ली वसफ ररस   ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

  १९) स्िदशेी पेन्सन पट्ट को वसफ ररस   १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

  २०) विदशेी पेन्सन पट्ट को वसफ ररस   २५००/- २५००/- २५००/-  

  २१) मोवह लगत कट्ट  वसफ ररस   १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

  २२) अंगे्रजीम  वसफ ररस   १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

  २३) विविध वसफ ररस          

  २४) सिेयर/अवमन सेि  शलु्क          

 
क) १ रोपनी    १,०००/- १,०००/- 

 

 
ख) १ रोपनी दवेख ५ रोपनीसम्म   १,५००/- १,५००/- 

 

 
ग) १० रोपनी दवेख २० रोपनीसम्म   २,०००/- २,०००/- 

 

 
घ) २० रोपनी भन्द  म थी   ३,०००/- ३,०००/- 

 

  
ङ) घरनक्स  वनम वण स्िीकृवत प्रयोजनको 

ल गी पटक ७००/- ७००/- ७००/- 
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  च ) अन्य प्रयोजन पटक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

  २६) घर क यम वसफ ररस बैंवकङ प्रयोजन   ५००/- ५००/- ५००/-  

  २७) आम्द नी प्रम वणत प्रवतशत ०.३ ०.३ ०.३  

१.१६ वनिेदन दत व   १०.०/- १०.०/- १०.०/- वटकट 

१.१७ अंवशय र प्रम वणत वसफ ररस   ५००/- ५००/- ५००/-  

१.१८ धवनपजु वम  घरक यम वसफ ररस          

  क) ५ ल खसम्म   ३००/- ३००/- ३००/-  

  ख) १० ल खसम्म   ४००/- ४००/- ४००/-  

  ग) ५० ल खसम्म   १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

  घ) १ करोडसम्म   २,०००/ - २,०००/ - २,०००/ -  

१.१९ रुख क ट्न ेवसफ ररस दस्तरु प्रवत ५०/- ५०/- १००/- 

खयरको 

ल वग रु 

२०० प्रवत 

रुख 

१.२० 
बस ईसर ई ज ाँद  स म न लैज ने 

वसफ ररस पटक ५००/- ५००/- ५००/- 

 

१.२१ व्यिस य बन्दको वसफररस पटक ५००/- ५००/- ५००/-  

१.२२ हल भ ड  दवैनक पटक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१.२३ स उण्ड वसस्टम पटक ५००/- ५००/- ५००/-  

१.२४ प्रोजेक्टर पटक ५००/- ५००/- ५००/-  

१.२५ पिु वध र उपयोग दररेट          

  
क) लोडर, डोजर, रोलर लग यतक  ठुल  

उपकरण ि वषवक ०/- ५०००/- १००००/- 

 

  ख) ट्रय क्टर, वपकअप, ट्य क्सी ि वषवक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१.२६ स िवजवनक शौच लय प्रयोग शलु्क          

  क) वदश  पटक १०/- १०/- १०/-  

  ख) वपस ब पटक ५/- ५/- ५/-  

१.२७ वफल्म सवुटङ ठुलो पद व प्रवतवदन १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१.२८ म्यवुजक वभवडयो प्रवतवदन ५००/- ५००/- ५००/-  

१.२९ टेवल वसररयल प्रवतवदन ५००/- ५००/- ५००/-  

१.३० ब ाँस कट न वसफ ररस गोट  २/- २ /- २/-  

१.३१ दवलत, आवदि सी जनज वत वसफ ररस गोट  १००/- १००/- ३००/-  

१.३२ अप ङ्ग, विद्य थी वसफ ररस गोट  वनशलु्क वनशलु्क वनशलु्क  

१.३३ ख नपे नी महु न दत व वसफ ररस गोट  १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१.३४ जलस्रोत उपभोि  सवमवत गोट  १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१.३५ 
ब्य क-हो लोडर सन्च लन शलु्क (ईन्धन 

लग यत अन्य खचव ब हके )     

 

 

क) वहवलह ङ ग  प  क्षेत्र वभत्र 

ग उाँप वलक ले आफ्नै लग नीम  उपभोि  

सवमवत म फव त सञ्च वलत योजन हूब 

प्रवत 

घण्ट   १,०००/- १,०००/- 

 

 
ख) वहवलह ङ ग  प  क्षते्र वभत्रक  अन्य 

वनक य, व्यिप् सघसस्थ  तथ  ठेक्क पट्ट  

प्रवत 

घण्ट   १,५००/- १,५००/- 
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म फव त सञ्च वलत योजन हूब 

 

ग) वहवलह ङ ग  प  क्षते्र भन्द  ब हीर क  

ग उाँप वलक / नगरप वलक म  सञ्च वलत 

योजन हूब 

प्रवत 

घण्ट   १,५००/- १,५००/- 

 

 

आ.ि. २०७९/८० क  ल गी घरको नक्स प स गन ेर अवभलेवखकरण गनवक  ल गी तपवसल अनसु रको शलु्क वनध वरण गन ेवनणवय 

गररयो । 

क्र.सं. घरको वकवसम दर रु. प्रवत  िगव वफट 

नक्स प स क  ल गी 

दर ूब. प्रवत िगव वफट 

अवभलेवखकरण क  ल गी 

१. ब ाँसको ब रबेर गरी म टोको लेपन गरेको/नगरेको र प्ल वस्टक 

खर तथ  ककव टप त  छ नो भएको 

०.३५ ०.२५ 

२. ईट /ढुङग -म टोको जोड ई ब ाँस क ठ/वसमेन्टको ि रबेर गरी 

प्ल वस्टक/खर/ककव ट प त को छ न  लग एको 

३.० २.० 

३. क ठको घर ककव टप त को छ न  भएको ५.० ३.० 

४. ककव टप त को छ न  भएको ईट , ढुङग  वसमेन्टको जोड ई 

भएको 

६.० ३.५० 

५. आर.वस.वस वसमेन्ट प्ल स्टर भएको ि  ढल न भएको ७.० ४.५० 

६. कम्प उण्ड ि ल ५.० ३.० 

द्रष्टव्य: 

१. ग उाँप वलक को वस्िकृवत नवलई घर तथ  संरचन  वनम वण गन ेल ई म पदण्ड वभत्र रहछे भने रु ३ .०० थप जररि न  वलई 

प्रकृृय  अग वड बढ उन सवकनछे । 

२. तोवकएको अिवध वभत्र अवभलेवखकरण गनव नआएम  म वथ उल्लेवखत अवभलेवखकरण दर म  रु २ .०० थप जररि न  

ल ग्नेछ ।  

३. नक्स प स गने प्रयोजनको ल गी बुाँद  न ं१ क  ल गी आिेदन दस्तुर रु २५ .०० र अन्यको हकम  ूब २००.०० ल ग्नछे ।  

४. अवभलेवखकरणको ल गी आिेदन दस्तुर रु ५० .०० ल ग्नेछ ।  

क) सचून  ि पत ल ग्ने दस्तुर 

क्र.सं. सचून को हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ 

बमोवजम ग उाँ क यवप वलक ले उपलब्ध 

गर उने सचून को हकम  दफ  ८ बमोवजम 

दस्तुर ल गतको आध रम  

आ.ि. 

२०७७/७८ 

आ.ि. 

२०७८/७९ 

आ.ि. 

२०७९/८० 

पष्ु्टय ई कैवफयत 

१. क) प्रवत पषृ्ठ ५.००/- ५.००/- ५.००/-   

२. ख) प्रवत वस वड १००/- १००/- १००/-   

 

ख) गै.स.स. नविकरण दस्तरु 
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क्र.सं. वकवसम आ. ि. २०७७/७८ आ. ि. २०७८/७९ आ. ि. २०७९/८० 

१. आवथवक िषवको आविन मस न्त सम्मको 

ल गी 

५००/- ५००/- ५००/- 

२. क वतवक मवहन दवेख सोवह आ. ि. को अन्त्य 

सम्म थप शलु्क 

३००/- ३००/- ३००/- 

३. आवथवक िषव सम प्त भएपवछ प्रत्येक आ .ि 

को थप शलू्क 

५००/- ५००/- ५००/- 

४. संस्थ को विध न संशोधन वसफ ररस १,०००/- १,०००/- १,०००/- 
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अनुसचूी १३ 

(दफ  १४ साँग सम्बवन्धत) 

 पयथटन शुल्क 

१ न.ं प्रदशे सरक रको प्रदशे आवथवक ऐन २०७८ को दफ  ७ (अनसुचूी-४) बमोवजम हुनछे । यस सम्बन्धी अन्य ब्यिस्थ  १ नं 

प्रदशे सरक रले तोके बमोवजम हुनछे । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 आज्ञ ले, 

 वबक्रम वलम्ब ु

 प्रमखु प्रश सकप्य अवधकृत 


