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हिहलि ङ ग उाँप हलक  

स्थ नीय र जपत्र 

खण्ड ४) प ाँचथर, प्रदशे नं. १, नेप ल, १ श्र वण २०७८ स ल (संख्य  १ 

भ ग - १ 

हिहलि ङ ग उाँप हलक  

नेप लको संववध नको ध र  २२२ बमोविमको ग उाँसभ ले बन एको तल लेवखए 

बमोविमको ऐन सववस ध रणको ि नक रीको ल वग प्रक शन गररएको छ । 

 

संवत २०७८ स लको ऐन नं. १ 

 

      विवलि ङ ग उाँप वलक कोअथव सम्बन्धी प्रस्त वल ई क य वन्वयन गनव बनेको ऐन  
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क) सचून  व पत ल ग्ने दस्तुर 

क्र 

स 

सचुन को िक 

सम्बन्धी ऐन, २०६४ 

बमोविम 

ग उाँक यवप वलक ले 

उपलब्ध गर उन े

सचुन को िकम  दफ  

८ बमोविम दस्तुर 

ल गतको आध रम  

आ.व. 

२०७६/७७ 

आ.व. 

२०७७/७८ 

आ.व. 

२०७८/७९ 

पष्ु्टय ई कैवफ

यत 

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

२ ख) प्रवत वस वड १००/- १००/- १००/-   

ख) ग.ैस.स. नववकरण दस्तरु 

कं्र.सं वकवसम आ. व. 

२०७६/७७ 

आ. व. 

२०७७/७८ 

आ. व. 

२०७८/७९ 

१. आवथवक वर्वको आविन 

मस न्त सम्मको ल गी 

५००/- ५००/- ५००/- 

२. क वतवक मविन दवेख सोवि 

आ. व. को अन््य सम्म थप 

शलु्क 

३००/- ३००/- ३००/- 

३. आवथवक वर्व सम प्त भएपवछ 

प्र्येक आ .व को थप शलू्क 

५००/- ५००/- ५००/- 

४. संस्थ को ववध न संशोधन 

वसफ ररस 

१०००/- १०००/- १०००/- 

प्रम वणकरण वमवतिः २०७८/०३/१३ 

      आज्ञ ले, 

               वबक्रम वलम्ब ु

                                                                      प्रमखु प्रश सकीय अवधकृत 

 

प्रस्त वन ाः विवलि ङ ग उाँप वलक को आवथवक वर्व २०७८/०७९ को अथव सम्बन्धी 

प्रस्त वल ई क य वन्वयन गनवको वनवमत्त स्थ नीय कर तथ  शलु्क संकलन गने, छुट वदने तथ  

आय संकलनको प्रश सवनक व्यवस्थ  गनव व ञ्छनीय भएकोले,  

नेप लको संववध नको ध र  २२८ को उपध र  (२) बमोविम विवलि ङ ग उाँ सभ ले यो ऐन 

बन एको छ । 

१. सहंिप्त न म र प्र रम्भाः (१) यस ऐनको न म “विवलि ङ ग उाँप वलक को आवथवक ऐन, 

२०७८” रिकेो छ । 

(२) यो ऐन २०७८ स ल श्र वण १ गतेदवेख विवलि ङ ग उाँप वलक  क्षते्रम  ल ग ूिुनछे । 

२. सम्पहत कराः ग उाँप वलक क  क्षेत्रवभत्र अनसुवूच (१) बमोविम सम्पवत्त कर/घरिग्ग  कर 

लग इने र असलू उपर गररनेछ । 

३. भूहमकर (म लपोत): ग उाँप वलक  क्षते्रवभत्र अनसुवूच (२) बमोविम भवूम कर 

(म लपोत) लग इन ेर असलू उपर गररनेछ ।  

४. घर वि ल कराः ग उाँप वलक  क्षेत्रवभत्र कुन ैव्यवि व  संस्थ ले भवन, घर, पसल, ग्य रेि, 

गोद म, टिर , छप्पर, िग्ग  व  पोखरी परैू आंवशक तवरले वि लम  वदएकोम  अनसुवूच 

(३) बमोविम घर िग्ग  वि ल कर लग इने र असलू गररनछे ।  

५. व्यवस य कराः ग उाँप वलक  क्षेत्रवभत्र व्य प र, व्यवस य व  सेव म  पूाँिीगत लग नी र 

आवथवक क रोव रक  आध रम  अनसुवूच (४) बमोविम व्यवस य कर लग इन ेर असलू 

उपर गररनछे । 

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

खोटो, िवडबटुी, वनकस, कव डी म ल र प्रचवलत क ननूले वनरे्ध गररएको िीविन्त ु

व िकेक  अन्य मतृ व  म ररएक  िीविन्तुको ि ड, वसङ, प्व ाँख, छ ल  िस्त  बस्तुको 

व्यवस वयक क रोव र गरेव पत अनसुवूच (५) बमोविमको कर लग इने र असलू उपर 

गररनेछ । 
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७. सव री स धन कराः ग उाँप वलक  क्षते्रवभत्र दत व भएक  सव री स धनम  अनसुवूच (६) 

बमोविम सव री स धन कर लग इने र असलु उपर गररनछे ।तर, प्रदशे क ननु स्वीकृत भई 

सो क ननुम  अन्यथ  व्यवस्थ  भएको अवस्थ म  सोवि बमोविम िुनछे । 

८. हवज्ञ पन कराः ग उाँप वलक  क्षेत्रवभत्र िुने ववज्ञ पनम  अनसुवूच (७) बमोविम ववज्ञ पन 

कर लग इने र असलू उपर गररनछे तर, प्रदशे क ननु स्वीकृत भई सो क ननुम  अन्यथ  

व्यवस्थ  भएको अवस्थ म  सोवि बमोविम िुनेछ । 

९. मनोरन्जन कराः ग उाँप वलक  क्षते्रवभत्र िुन े मनोरन्िन व्यवस य सेव म  अनसुवूच (८) 

बमोविम व्यवस य कर लग इने र असलु उपर गररनेछ तर, प्रदशे क ननु स्वीकृत भई सो 

क ननुम  अन्यथ  व्यवस्थ  भएको अवस्थ म  सोवि बमोविम िुनेछ । 

१०. बि ल हबटौरी शुल्काः ग उाँप वलक  क्षेत्रवभत्र आफुले वनम वण, रेखदखे व  संच लन 

गरेक  अनसुवूच (९) म  उल्लेख भए अनसु र ि ट बि र व  पसलम  सोिी अनसुवूचम  

भएको व्यस्थ  अनसु र बि ल वबटौरी शलु्क लग इन ेर असलू उपर गररनेछ । 

११. प हकि ङ शुल्काः ग उाँप वलक  क्षेत्रवभत्र कुनै सव री स धनल ई प वकव ङ सवुवध  उपलब्ध 

गर ए व पत अनसुवूच (१०) बमोविम प वकव ङ शलु्क लग इने र असलू उपर गररनछे। 

१२. टे्रहकङ्ग, कोयोहकड, क्य नोइङ्ग, बञ्जी जहम्पङ्ग, हजपफ्ल यर र रय फ्टीङ्ग 

शुल्काः ग उाँप वलक ले आफ्नो क्षेत्रवभत्र टे्रवकङ्ग, क योवकड, क्य नोइङ्ग, बन्िी 

िवम्पङ्ग, विपफ्ल यर र रय फ्टीङ्गसेव  व  व्यवस य संच लन गरेव पत अनसुवूच (११) 

बमोविमको शलु्क लग इन ेर असलू उपर गररनछे । 

१३. सेव  शुल्क, दस्तुराः ग उाँप वलक ले वनम वण, संच लन व  व्यवस्थ पन गरेक  अनसूवूच 

१२ म  उवल्लवखत स्थ नीय पवू वध र र उपलब्ध गर इएको सेव म  सेव ग्र िीब ट सोिी 

अनसुवूचम  व्यवस्थ  भए अनसु र शलु्क लग इन ेर असलू उपर गररनछे । 

१४. पयिटनशुल्काः ग उाँप वलक ले आफ्नो क्षते्रवभत्र प्रवेश गने पयवटकिरुव ट अनसुचूी १३ म  

उवल्लवखत दरम  पयवटन शलु्क लग ईन ेर असलु उपर गररनेछ ।तर, प्रदशे क ननु स्वीकृत 

भई सो क ननुम  अन्यथ  व्यवस्थ  भएको अवस्थ म  सोवि बमोविम िुनेछ । 

 

आ.व. २०७८/७९ क  ल गी घरको नक्स प स गन ेर अवभलेवखकरण गनवक  ल गी तपवसल 

अनसु रको शलु्क वनध वरण गने वनणवय गररयो । 

कं्र. सं घरको वकवसम दर रु. प्रवत  वगव वफट 

नक्स प स क  ल गी 

दर रू. प्रवत वगव 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 िोड ई ब ाँस क ठ/वसमेन्टको 

व रबरे 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 िोड ई भएको 

६.० ३.५० 

५. आर.वस.वस वसमेन्ट प्ल स्टर भएको व  ढल न 

भएको 

७.० ४.५० 

६. कम्प उण्ड व ल ५.० ३.० 

द्रष्टव्य: 

१.  ग उाँप वलक को वस्वकृवत नवलई घर तथ  संरचन  वनम वण गने ल ई म पदण्ड वभत्र रिछे 

भने रु ३.०० थप िररव न  वलई प्रकृय  अग वड बढ उन सवकनेछ । 

२.  तोवकएको अववध वभत्र अवभलेवखकरण गनव नआएम  म वथ उल्लेवखत अवभलेवखकरण 

दर म  रु २.०० थप िररव न  ल ग्नछे । 

३.  नक्स प स गने प्रयोिनको ल गी बुाँद  न ं१ क  ल गी आवेदन दस्तुर रु २५.०० र 

अन्यको िकम  रू २००.०० ल ग्नछे । 

४.  अवभलेवखकरणको ल गी आवेदन दस्तुर रु ५०.०० ल ग्नेछ । 
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१.१८ धवनपुि वम घरक यम वसफ ररस          

  क) ५ ल खसम्म   ३००/- ३००/- ३००/-  

  ख)१० ल खसम्म   ४००/- ४००/- ४००/-  

  ग) ५० ल खसम्म   १०००/- १०००/- १०००/-  

  घ) १ करोडसम्म   २०००/- २०००/- २०००/-  

१.१९ 

रुखक ट्नेवसफ ररस दस्तुर प्रवत ५०/- ५०/- ५०/- 

 खयरको 

ल वग 

रु१००प्र

वत रुख 

१.२० बस ईसर ईि ाँद  स म न लैि ने वसफ ररस पटक ५००/- ५००/- ५००/-  

१.२१ व्यवस यबन्दको वसफररस पटक ५००/- ५००/- ५००/-  

१.२२ िल भ ड दवैनक पटक १०००/- १०००/- १०००/-  

१.२३ स उण्डवसस्टम पटक ५००/- ५००/- ५००/-  

१.२४ प्रोिके्टर पटक ५००/- ५००/- ५००/-  

१.२५ पुव वध रउपयोग दररेट          

  
क) लोडर, डोिर,रोलर लग यतक  ठुल  

उपकरण व वर्वक ०/- ५०००/- १००००/- 

 

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

१.२६ स वविवनकशौच लय प्रयोग शुल्क          

  क) वदश  पटक १०/- १०/- १०/-  

  ख)वपस ब पटक ५/- ५/- ५/-  

१.२७ 
वफल्मसवुटङ ठुलो पद व 

प्रवतवद

न १,०००/- १,०००/- १,०००/- 

 

१.२८ 
म्युविकवभवडयो 

प्रवतवद

न ५००/- ५००/- ५००/- 

 

१.२९ 
टेवलवसररयल 

प्रवतवद

न ५००/- ५००/- ५००/- 

 

१.३० ब ाँसकट नवसफ ररस गोट  २.००/- २.००/- २.००/-  

१.३१ दवलत, आवदव सी िनि वत वसफ ररस गोट  १००/- १००/- १००/-  

१.३२ अप ङग, ववद्य थी वसफ रीस गोट  वनशलु्क वनशलु्क वनशलु्क  

१.३३ ख नेप नीमिु न दत व वसफ ररस गोट  १०००/- १०००/- १०००/-  

१.३४ िलस्रोतउपभोि  सवमवत गोट  १०००/- १०००/- १०००/-  

 

 

 

 

१५. कर छुटाः यस ऐन बमोविम कर वतने द वय्व भएक  व्यवि व  संस्थ िरुल ई कुन ैपवन 

वकवसमको कर छुट वदईने छैन ।  

१६. कर तथ  शुल्क सकंलन सम्बहन्ध क यिहवहधाः यो ऐनम  भएको व्यवस्थ  अनसु र कर 

तथ  शलु्क संकलन सम्बवन्ध क यववववध ग उाँप वलक ले तोके अनसु र िुने छ । 

अनुसचूी १ 

(दफ  २ साँग सम्बवन्धत) 

सम्पहि कर 

कं्र.सं. वशर्वक आ. व. 

२०७६/७७ 

आ. व. 

२०७७/७८ 

आ. व. 

२०७८/७९ 

िम्म  

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. स.  खेत 

रोपनी  अब्बल दोयम वसम च ि 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 
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क्र. स.  ब री 

रोपनी  अब्बल दोयम वसम च ि 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. बि र क्षते्रिरु िवे खोल , सल्लेरी, ट री, डोप्कीले, चतरेु, िोरपोखरी, गोपेट र, भ लचुोक, 

ल म  चोक, नपे ल चोक, वसंिपरु, क बेली, अमरपरु ड ड को  म लपोत म लपोत 

मलु्य ङ्कनको ०.१% ले िुन आउने रकम िुनछे । 

२. प ाँच वपव व  सो भन्द  बवढ समय सम्मको म लपोत नबझु उनेिरुको ल गी २०७७ क वत्तक 

मस न्त वभत्र म लपोत बझु उन आएम  िरीव न  रकमको ५० प्रवतशत छुट गररने छ । 

 

अनुसचूी ३ 

(दफ  ४ साँग सम्बवन्धत) 

(घर वि ल कर) 

वस. 

नं. 

शीर्वक आ. व. २०७६/७७ आ. व. 

२०७७/७८ 

आ. व. २०७८/७९ 

०१ घर बि ल कर  १० प्रवतशत   १० प्रवतशत   १० प्रवतशत  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  १०) ववव ि दत वप्रम वणत         
 

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

  ख) २०४७स ल पछ डीको          

  ११) मृ् युदत व प्रम वणत   २००/- २००/- २००/-  

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

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

  
१४ च र वकल्ल  प्रम वणत  

  

  क)क लोपत्रेसडकले छूने   १५००/- १५००/- १५००/-  

  ख) कच्चीसडकले छोएको   १०००/- १०००/- १०००/-  

  ग) कुनैपवनसडकले नछोएको   ५००/- ५००/- ५००/-  

  १५) पररव रक यम वसफ ररस   ५००/- ५००/- ५००/-  

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

  १७) उधमव्यवस य सन्च लन दत व   १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

  १८) ववधतु टेवलफोन वसफ ररस    

  
क) घर/व्यविगत प्रयोिन   २००/- २००/- २००/- 

 

  ख) सघंससं्थ , व्यवस वयक प्रयोिन   ५००/- ५००/- ५००/-  

  १९)अपुत ली वसफ ररस   ३०००/- ३०००/- ३०००/-  

  २०)स्वदशेी पेन्सन पट्ट को वसफ ररस   १०००/- १०००/- १०००/-  

  २१) ववदशेीपेन्सन पट्ट को वसफ ररस   २५००/- २५००/- २५००/-  

  २२) मोविलगत कट्ट  वसफ ररस   १०००/- १०००/- १०००/-  

  २३)अगं्रेिीम  वसफ ररस   १०००/- १०००/- १०००/-  

  २४) ववववधवसफ ररस          

  २५)सवेयर/अवमन सवे  शलु्क          

  क) घरनक्स  वनम वण वस्वकृवत प्रयोिनको 

ल गी पटक ७००/- ७००/- ७००/- 

 

  ख) अन्यप्रयोिन पटक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

  २६) घर क यमवसफ ररस बैंवकङ प्रयोिन   ५००/- ५००/- ५००/- 
 

  २७) आम्द नीप्रम वणत प्रवतशत ०.३ ०.३ ०.३  

१.१६ वनवेदनदत व   १०.०/- १०.०/- १०.०/- वटकट 

१.१७ अवंशय रप्रम वणत वसफ ररस   ५००/- ५००/- ५००/-  
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१.१० 
ग उाँप वलक कोदररेट प्रवतवलवप 

उत र दस्तुर   ५००/- ५००/- ५००/- 

 

१.११ 
ग उाँप वलक प िववचत्र प्रवत पुस्तक 

थ न   ३००/- ३००/- ३००/- 

 

१.१२ 
वनवितस्थ नको कोर् प्रम वणत 

शलु्क   ५०/- ५०/- ५०/- 

 

१.१३ 

क यवप वलक लेव  ग उाँसभ ले प ररत 

गरेको ऐन, क नुन, क यववववध 

वववनयम प्रवत पषृ्ठ   ५/- ५/- ५/- 

 

१.१४ दत व रनववकरण दस्तुर          

  क)व्यविगत घटन  दत व (अवभलेख 

व्यवस्थ पन सवित)         

 

  ख) प्रम णपत्रदस्तुर (३६ वदन दवेख 

१ वर्व सम्म) पटक २००/- २००/- २००/- 

 

  

१ वर्वन घमे  िररव न  पटक १००/- १००/- १००/- 

 

  

प्रम णपत्रकोप्रवतवलवप पटक ५००/- ५००/- ५००/- 

 

१.१५ वसफ ररसदस्तुर          

  
१)न गररकत  वसफ ररस (प्रवतवलवप 

सवित) गोट  १५०/- १५०/- १५०/- 

 

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

  ३) न त प्रम वणत अगं्रेिीम  गोट  १०००/- १०००/- १०००/-  

  ४) न म, थरसंशोधन, न ब लक 

वसफ ररस गोट  ३००/- ३००/- ३००/- 

 

  ५)घरिग्ग न मस री वसफ ररस गोट  १०००/- १०००/- १०००/- 
 

  ६) घरस र वसफ ररस गोट  १०००/- १०००/- १०००/-  

  
७) िग्ग रविष्ट्टे्रसन,घरब टो 

प्रम वणत गोट  १०००/- १०००/- १०००/- 

 

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

  ९) िन्मवमवत प्रम वणत          

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

  ख) २०४७स ल पछ डीको          

  

अनुसचूी ४ 

(दफ  ५ साँग सम्बवन्धत) 

व्यवस य कर 

क्र. सं. शीर्वक 
प्रवत 

एक ई 

स्वीकृत दर कैवफयत 

आ. व. 
२०७६/
७७ 

आ. व. 
२०७७/
७८ 

आ. व. 
२०७८
/७९ 

१  व्यवस यकर          

१.१ 

चरुोट रक्सी 

समेतकोखदु्र  

पसलिरु व वर्वक १,०००/- १,०००/- 

१,०००/

- 

 

१.२ 

चरुोटरक्सी 

समेतको थोक 

पसलिरु व वर्वक २,५००/- २,५००/- 

२,५००/

- 

 

१.३ 
ज्वेलरीपसल व वर्वक १,०००/- १,०००/- 

१,०००/

- 

 

१.४ 

वभवडयो, क्य सेट 

पसल(रेकडवर तथ  

प्लेयर) व वर्वक १,५००/- १,५००/- 

१,५००/

- 

 

१.५ 
वनम वणस म ग्री 

ववके्रत  व वर्वक ५,०००/- ५,०००/- 

५,०००/

- 

 

१.६ 

कम्प्यटुर, ववद्यतु 

स म न, क्य मेर , 

टेवलवभिन ममवत, 

क पेट पसल व वर्वक २,०००/- २,०००/- 

२,०००/

- 

 

१.७ 
मोब ईलरेवडयो 

ममवत व वर्वक १,०००/- १,०००/- 

१,०००/

- 

 

१.८ 
मोब ईलरेवडयो 

ममवत तथ  वबक्री व वर्वक २,०००/- २,०००/- 

२,०००/

- 

 

१.९ 
पेट्रोलपम्प व वर्वक १०,०००/- १०,०००/- 

१०,०००

/- 

 

५ २० 



खण्ड ४) प ाँचथर, प्रदेश नं. १, नेप ल, १ श्र वण २०७८ स ल (सखं्य  १                                                                 खण्ड ४) प ाँचथर, प्रदेश नं. १, नेप ल, १ श्र वण २०७८ स ल (सखं्य  १ 

 

 

 

२. 

कपड  तथ  

रेवडमेड समेत 

(खदु्र  तथ  थोक 

दवुै)   

  

  

२.१ स न  व वर्वक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

२.२ मझौल  व वर्वक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

२.३ ठुलो व वर्वक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

२.४ वकर न  रकपड  व वर्वक ३,०००/ ३,०००/ ३,०००/  

३ 
सव री 

स धनवबके्रत          

 

३.१ मोटरस ईकल व वर्वक १०,०००/- १०,०००/- १०,०००/-  

३.२ ट््रय क्टरसबैख ले व वर्वक १५,०००/- १५,०००/- १५,०००/-  

३.३ 
विप, क र, बस र 

ट्रक व वर्वक २०,०००/- २०,०००/- २०,०००/- 

 

४ 

ववशेर्ज्ञ पर मशव 

तथ  अन्य 

व्यवस वयक 

पेश म          

४.१ स्वीकृतवचवक्सक व वर्वक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

४.२ कववर ि व वर्वक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

४.३ 

ईवन्िवनयर 

क उवन्सलम  दत व 

भएको ईवन्िवनयर व वर्वक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/- 

 

४.४ क ननूीव्यवस यी व वर्वक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

४.५ लेख पररक्षक व वर्वक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

४.६ दन्तवचवक्सक व वर्वक २,५००/- २,५००/- २,५००/-  

४.७ 
अनसुन्ध नकत वर 

पर मशवद त  व वर्वक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

४.८ पशवुचवक्सक व वर्वक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

४.९ शेयर दल ल व वर्वक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

४.१० 
कम्प्यटुरऐन वलस्ट 

तथ  प्रोग्र मर व वर्वक १,५००/- १,५००/- १,५००/- 

 

 

१.७.४ संस्थ  दत व    

  

२०००/-  

१.७.५ सस्थ  नववकरण  

   

१०००/-  

१.७.६ 

सस्थ  नववकरण 

ववलम्ब शलु्क प्रवत 

मविन   

   

१००/- 

 

१.७.७ 

संस्थ कोववध न 

संशोधन वसफ ररस 

शलु्क 

 

१०००/- १०००/- १०००/- 

 

१.८ पररक्ष दस्तुर          

  
क) र . प.अंवकत 

पदको ल वग   १०००/- १०००/- १०००/- 

 

  
ख) र . प.अनंवकत 

प्रथम   ५००/- ५००/- ५००/- 

 

  
ग) र . प.अनंवकत 

विवतय   ४००/- ४००/- ४००/- 

 

  घ)श्रेवणववविन   ३००/- ३००/- ३००/-  

१.९ 
ईि ितपत्र दत व तथ  नववकरणशलु्क 

  

  
क) "घ" वगव दत वको ईि ित पत्र 

दस्तुर   ५०००/- ५०००/- ५०००/- 

 

  
ख) "घ" वगव नय ाँ दत वको ईि ित 

पत्र स्थ वनय ववक सदस्तुर   २,५००/- २,५००/- २,५००/- 

 

  
ग) "घ" वगव ईि ित पत्रको 

प्रम वणत प्रवतवलवप दस्तुर   १०००/- १०००/- १०००/- 

 

  

घ)ईि ितपत्रको च लु आ.व . को 

आविन मस न्त सम्मको नववकरण 

ब पत   १,०००/- १,०००/- १,०००/- 

 

  

ङ) ईि ितपत्रको क वतवक 

मविन दवेख चैत्र मविन  सम्मको 

ल वग नववकरणब पत थप दस्तुर   १,५००/- १,५००/- १,५००/- 

 

  च) न मस री   ३०००/- ३०००/- ३०००/- 
 

  छ) न मपररवतवन ब पत   १,५००/- १,५००/- १,५००/- 
 

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

६ १९ 



खण्ड ४) प ाँचथर, प्रदेश नं. १, नेप ल, १ श्र वण २०७८ स ल (सखं्य  १                                                                 खण्ड ४) प ाँचथर, प्रदेश नं. १, नेप ल, १ श्र वण २०७८ स ल (सखं्य  १ 

 

 

 
अनुसचूी १२ 

(दफ  १३ साँग सम्बवन्धत) 

स विजहनक सेव  शुल्क/दस्तुर 

 

कं्र. स.ं शीर्वक 

एक ई 

आ. व. 

२०७६/७७ 

आ. व. 

२०७७/७८ 

आ. व. २०७८/७९ कैवफयत 

१ स वविवनक सवे  शलु्क          

१.१ 

ववदशेि नको ल गी 

क गिी प्रम वणकरण 

दस्तुर प्रवत ५००/- ५००/- ५००/- 

 

१.२ अन्यवसफ ररस प्रवत ५००/- ५००/- ५००/-  

१.२.१ 
व्यविगत ख नेप नी तथ  

ववद्यतु प्रवत २००/- २००/- २००/- 

 

१.२.२ 
ससं्थ गत ख नेप नी तथ  

ववद्यतु प्रवत ५००/- ५००/- ५००/- 

 

१.३ 
पेट्रोलपम्प ईि ित पत्र 

वसफ ररस   ६,०००/- ६,०००/- ६,०००/- 

 

१.४ 
गैसस दत ववसफ ररस   १,०००/- १,०००/- १,०००/- 

 

१.५ 

उपभोि  सवमवतको 

ख त  खोल्द को प्रम वणत 

वसफ ररस दस्तुर   ०/- ०/- ०/- 

 

१.६ 

सघंससं्थ , उपभोि  

सवमवतको ख त  बन्द 

वसफ ररस दस्तुर   ५००/- ५००/- ५००/- 

 

१.७ 
गैससनववकरण दस्तुर         

 

१.७.१ आवथवकवर्वको आविन 

मस न्त सम्मको ल गी   ५००/- ५००/- ५००/- 

 

१.७.२ 

क वतवक मविन दवेख सोवि 

आ. व को अन््य सम्मको 

शलु्क   ३००/- ३००/- ३००/- 

 

१.७.३ 

आवथवक वर्व सम प्त 

भएपवछ प्र्येक आ. व. 

को थप शलु्क   ५००/- ५००/- ५००/- 

 

 

 

४.११ वबम ऐिेन्ट व वर्वक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

४.१२ 
स म नढुव नीकत व तथ  

कम्पनी 

प्रती 

ग वड ५,००/- ५,००/- ५,००/- 

 

४.१३ 
िग्ग प्ल वनङ, प्लवटङ्ग 

कम्पनी व वर्वक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/- 

 

५ 

वनम वणव्यवस य (ग . 

प . के्षत्रवभत्र ठेग न  

भएक )         

 

५.१ क वगव व वर्वक २५,०००/- २५,०००/- २५,०००/-  

५.२ ख वगव व वर्वक २०,०००/- २०,०००/- २०,०००/-  

५.३ ग वगव व वर्वक १५,०००/- १५,०००/- १५,०००/-  

५.४ घ वगव व वर्वक १०,०००/- १०,०००/- १०,०००/-  

  

वनम वणव्यवस य ( ग . 

प . के्षत्र ब विर ठेग न  

भएक  )         

 

५.५ क वगव व वर्वक ३५,०००/- ३५,०००/- ३५,०००/-  

५.६ ख वगव व वर्वक ३०,०००/- ३०,०००/- ३०,०००/-  

५.७ ग वगव व वर्वक २५,०००/- २५,०००/- २५,०००/-  

५.७ घ वगव व वर्वक २०,०००/- २०,०००/- २०,०००/-  

५.८  अन्तर वष्ट्ट्रय व वर्वक ५०,०००/- ५०,०००/- ५०,०००/-  

६ उि वमलुकउद्योग          

६.१ गोबर ग्य सउद्योग व वर्वक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

६.२ सोल र व वर्वक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

६.३ अन्यउि वमलुक उद्योग व वर्वक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

७ कृवर् तथ अन्य उद्योग          

७.१ कूखरू प लन व वर्वक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

७.२ 
फवनवचरउद्योग, वबक्री 

पसल व वर्वक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

७.३ 
कुट नी, वपस नी र 

पेल नी वमल व वर्वक १,५००/- १,५००/- १,५००/- 

 

७.४ पशपु लन व वर्वक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

 

७ १८ 



खण्ड ४) प ाँचथर, प्रदेश नं. १, नेप ल, १ श्र वण २०७८ स ल (सखं्य  १                                                                 खण्ड ४) प ाँचथर, प्रदेश नं. १, नेप ल, १ श्र वण २०७८ स ल (सखं्य  १ 

 

 

 

७.५ बंगुर प लन व वर्वक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

७.६ भैवस प लन व वर्वक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

८ पयवटनउद्योग          

८.१ 

स न पयवटन 

व्यवस य रेषु्टर  

मवदर  सवित व वर्वक १,५००/- १,५००/- १,५००/- 

 

९ सेव उद्योग          

९.१ 

छ प ख न , 

फोटोग्र फी, 

कलरल्य ब,डेरी, 

दधु संकलन केन्द्र, 

कब डी संकलन 

केन्द्र, 

वेवल्डङवकव सप व वर्वक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१० वनम वणउद्योग          

१०.१ क्रसरउद्योग व वर्वक ३०,०००/- ३०,०००/- ३०,०००/-  

१०.२ 

रोड , ढुङग , 

ब लवु  यिु क्रसर 

सवितको व वर्वक २०००००/- २०००००/- २०००००/- 

 

११ सञ्च र सेव           

११.१ 
वनविके्षत्रक  

िुल क सेव  व वर्वक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

११.२ 

टेवलफोन, फ्य क्स, 

ईमेल, ईन्टरनेट, 

फोटोकवप व वर्वक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१२ वववत्तय सेव           

 

नेप ल सरक रको 

पणुव स्व वम्वम  

रिकेो ब िकेक  

आवथवक 

क रोब रगने 

व वणज्य बैंक         

 

 

अनुसचूी ११ 

(दफ  १२ साँग सम्बहन्धत) 

टे्रहकङ शुल्क 

ग उाँप वलक म  टे्रवकङ रुटको वनम वण नभएकोले आग मी आ.व. म  वनम वण गरी कर को 

द यर म  ल्य उन े। 

कं्र 

.सं 

शीर्वक आ. व. 

२०७६/७७ 

आ. व. २०७७/७८ आ. व. 

२०७८/७९ 

१ य वफवटङ व्यवस य 

व वर्वक 

० रु ५००० व वर्वक रु ५००० व वर्वक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८ १७ 



खण्ड ४) प ाँचथर, प्रदेश नं. १, नेप ल, १ श्र वण २०७८ स ल (सखं्य  १                                                                 खण्ड ४) प ाँचथर, प्रदेश नं. १, नेप ल, १ श्र वण २०७८ स ल (सखं्य  १ 

 

 

 

अनुसचूी १० 

(दफ  ११ साँग सम्बवन्धत) 

प हकि ङ शुल्क 

ग उाँप वलक ले प वकव ङ पवु वध रको वनम वण गरी दिे य बमोविमको दर अनसु र संकलन गन ेछ । 

वस न शीर्वक प्रवत इक ई तोवकएको दर 

आ.व. 

२०७७/०७८ 

तोवकएको दर 

आ.व. 

२०७८/०७९ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१२.१ वगव क व वर्वक १५,०००/- १५,०००/- १५,०००/-  

१२.२ वगव ख व वर्वक १०,०००/- १०,०००/- १०,०००/-  

१२.३ वगव ग व वर्वक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१२.४ 

आवथवक क रोब र 

गने वववत्तय 

कम्पवनको मखू्य 

क य वलय व वर्वक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/- 

 

१२.५ 
वववत्तयकम्पनीको 

श ख  क य वलय व वर्वक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/- 

 

१२.६ वबम कम्पनी व वर्वक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१२.७ सिक रीबैंक व वर्वक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१२.८ रेवमट्य न्सश ख  व वर्वक ८,०००/- ८,०००/- ८,०००/-  

१२.९ 

बिुउद्देवशयसिक री 

संस्थ , बचत तथ  

ऋण सिक री 

संस्थ   व वर्वक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१३ िोटलव्यवस य          

१३.१ 
लि 

सवितकोिोटल व वर्वक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१३.२ मझौल  िोटल व वर्वक १५००/- १५००/- १५००/-  

१३.३ 
स न  वचय न स्त  

िल्क  पेयपद थव व वर्वक १,०००/- १,०००/- १,०००/- 

 

१३.४ 
स न  वचय चमेन  

घवुम्त व वर्वक ५००/- ५००/- ५००/- 

 

१४ वशक्ष सेव           

 

वनविके्षत्रक  स्कुल, 

क्य म्पस, 

ववश् वववद्य लय         

 

१४.१ ववश् वववद्य लय व वर्वक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१४.२ क्य म्पस व वर्वक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

१४.३ स्कुल व वर्वक २,५००/- २,५००/- २,५००/-  

 

९ १६ 
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१४.४ 

त लीम तथ  

अध््यन केन्द्र, 

कम्प्यटुर, भ र् , 

ट्यशुन सेन्टर 

त वलमकेन्द्र व वर्वक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१५ ममवतसंभ र सेव           

१५.१ 
िवेभईवक्वप्मेन्ट, 

बस, ट्रक, क र व वर्वक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/- 

 

१५.२ 

मोटरस ईकल, 

स ईकल, 

टेम्पोममवत केन्द्र व वर्वक १,५००/- १,५००/- १,५००/- 

 

१६ संघ संस्थ           

१६.१ अन्तर वष्ट्ट्रयगैसस व वर्वक १०,०००/- १०,०००/- १०,०००/-  

१६.२ र वष्ट्ट्रयस्तररय व वर्वक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१६.३ विल्ल स्तररय व वर्वक २,५००/- २,५००/- २,५००/-  

१६.४ ग उाँप वलक स्तररय व वर्वक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

१७ अन्यसेव           

१७.१ 

ब्यवुटप लवर, केश 

श्रृंग र, 

ड्र ईवक्लनसव,बुवटक व वर्वक १,५००/- १,५००/- १,५००/- 

 

१७.२ पेवन्टङ्गसेव  व वर्वक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

१७.३ 
पशवुधश ल , म स ु

ववके्रत  व वर्वक १,०००/- १,०००/- १,०००/- 

 

१७.४ खोटोव्यवस य व वर्वक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

१७.५ 
वसस , प्ल ईवडु 

ववके्रत  व वर्वक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१७.६ भ ाँड कुाँ ड ववके्रत  व वर्वक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

१७.७ भेटनेरीपसल व वर्वक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

 

 

 

 

 

अनुसचूी ९ 

(दफ  १० साँग सम्बहन्धत) 

बि ल हबटौरी कर 

वस.नं. शीर्वक प्रवत 

एक इ 

तोवकएको दर 

आ.ब.२०७६/७७ 

तोवकएको दर 

आ.ब.२०७७/७८ 

तोवकएको दर 

आ.ब.२०७७/७८ 

१ वि ल ववटौरी शलु्क   

१.१ ग .प . क्षेत्र 

वभत्रक  

स वविवनक 

स्थल 

ऐल नी 

िग्ग  व  

व टोको 

छेउम  

अस्थ यी 

रुपले 

व्यवस य 

गनव 

वदएब पत 

म वसक 

वि ल 

ववटौरी कर 

वगव 

वफट 

प्रवतशत 

रु ०.२ प्रवत बगव 

फुट आठ नी सम्म 

रु ०.२ प्रवत बगव 

फुट आठ नी सम्म 

रु ०.२ प्रवत बगव 

फुट आठ नी सम्म 
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                                                      अनुसचूी ८ 

                                             (दफ  ९ साँग सम्बवन्धत) 

                                                    मनोरन्जन कर 

१ नं. प्रदशे सरक रकोप्रदशे आवथवक ऐन, २०७७ को दफ  ५ बमोविम िुने । सो ऐनको  

अनसुचूी -३ म  उल्लेवखत दिे यनसु रक  दर बमोविम मनोरञ्िन कर असलु उपर गररनछे । 

वस.नं. शीर्वक मनोरञ्िन 

करको दर 

कैवफयत 

१. चलवचत्र घरम  चलवचत्र प्रदशवन गद व दशवकिरुब ट 

प्रवत वटकट (वटकट मलू्यको) 

३%  

२. वभवडयो घर, स ाँष्ट्कृवतक प्रदशवन िल, कन्सटव, 

वथएटर, न टक घर (वटकट मलू्यको) 

५%  

३. दोिोरी स ाँझ, ड न्स ब र, िमु्ब  (ब वर्वक) रु ५०००  

४. फन प कव , व टर ग डेन, ब ल उध न (वटकट 

मलू्यको) 

२%  

५. एक मविन  सम्म ि द,ु मेल  सकव स तथ  

मनोरञ्िन ्मक क यवक्रम सञ्च लन गर ए ब पत 

(प्रवत वदन) 

रु २००  

६. एक मविन  भन्द  बढी ि द,ु मले  सकव स तथ  

मनोरञ्िन ्मक क यवक्रम सञ्च लन गर ए ब पत 

(प्रवत मविन ) 

रु ५५००  

७. नेप ली चलवचत्रको प्रदशवनम  वस न १ म  

उल्लेवखत दरम  ५०% छुट वदईनेछ । 

  

 

 

 

 

 

 

१७.८ 

कृवर् मल, वबउ 

वबिन पसल, 

वकटन शक 

और्वध समेत व वर्वक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१७.९ खेलौन वगफ्ट सप व वर्वक ५००/- ५००/- ५००/-  

१७.१० पलु ि उस व वर्वक ५००/- ५००/- ५००/-  

१७.११ केबलनेटववकव ङ व वर्वक ७,०००/- ७,०००/- ७,०००/-  

१८ 
अस्थ यीि टबि र 

घमु्ती पसल         

 

१८.१ 

घमू्ती कपड  

पसल, ख ध न्न, 

स ग सवब्ि 

फलफूल, अन्य पटके ५०/- ५०/- ५०/- 

 

१९ 
तय री 

वचय उ्प दक         

 

१९.१ 
अग ववनक 

प्रवत 

केिी १/- १/- १/- 

 

१९.२ 
अग ववनक 

ब िकेक  

प्रवत 

केिी १/- १/- १/- 

 

१९.३ 
वचि, छूवपव, वघउ 

उ्प दक संस्थ  

प्रवत 

केिी ०.५०/- ०.५०/- ०.५०/- 

 

१९.४ 
और्वध 

पसलवक्लवनक ब वर्वक २५००/- २५००/- २५००/- 

 

१९.५ 

मोव इल 

ट वर/नेटवकीङ 

ब्यवस य ब वर्वक   ३०००/- 
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अनुसचूी ५ 

(दफ  ६ साँग सम्बवन्धत) 

जडीवुटी कव डी र जीवजन्तु कर 

 

कं्र. 
सं. 

 

शीर्षक एकाई 

स्वीकृत दर  

आ. व. 
२०७६/७७ 

आ. व. 
२०७७/७८ 

आ. व. 
२०७८/७९ 

कैफियत 

१ 

जडिबटुी, 
कवािी र 
जीवजन्तु 
कर         

 

१.१ चिराइतो प्रतत केजी 
  

५/-  

१.२ खोटो प्रतत केजी 
  

५/-  

१.२.१ 

प्रततबन्न्ित 
बाहेक 
अन्य काठ  

प्रतत गािी 

  

१०००/- 

 

१.२.२ 

कागजजन्य 
कच्िा 
पदार्ष 

प्रतत केजी 

  

१/- 

 

१.३ 
िलामजन्य 
कवािी 

प्रतत केजी 

  

१/- 
 

१.४ 
न्स्टलजन्य 
कवािी 

प्रतत केजी 

  

१/- 
 

१.५ 
अन्य 
कवािी 

प्रतत केजी 

  

१/- 
 

१.६ अम्रिसो  प्रततगािी 
  

१०००/-  

१.७ 

सामुदातयक 
बन पदैावर 
बबक्री 

जम्मा 
बबक्री 
रकमको 

  

१० प्रततशत 

 

 

 

 

 

 अनुसचूी ६ 

(दफ  ७ साँग सम्बवन्धत) 

सव री स धन कर 

१ नं. प्रदशे सरक रको प्रदशे आवथवक ऐन, २०७८ को दफ  ३ अनसुचूी २ बमोविम िुनेछ । 

अनुसचूी ७ 

(दफ  ८ साँग सम्बवन्धत) 

हवज्ञ पन कर 

कं्र 

.सं 

शीर्वक आ. व. 

२०७६/७७ 

आ. व. 

२०७७/७८ 

आ. व. 

२०७८/७९ 

कैवफयत 

१. ववज्ञ पन कर     

 क) िोवडवङ बोडव ६×६ फुट 

सम्मकोस वविवनक 

स्थलम  र वखएको 

    

 १. बि र क्षेत्र(सल्लेरी, 

चतरेु 

िोरपोखरी,गोपेट र, 

भ लचुोक,वसंिपरु, 

क बेली) 

७००/- १४००/- १४००/- व वर्वक 

 २. अन्य क्षेत्र ५००/- १०००/- १०००/- व वर्वक 

 ख) िोवडवङ बोडव  ६×६ फुट 

भन्द  ठुलो स वविवनक 

स्थलम  र वखएको 

    

 १. बि र क्षेत्र(सल्लेरी, 

चतरेु, 

िोरपोखरी,गोपेट र, 

भ लचुोक,वसंिपरु, 

क बेली) 

१,५००/- ३०००/- ३०००/- व वर्वक 

 २. अन्य क्षेत्र १०००/- २०००/- २०००/- व वर्वक 

१२ १३ 
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