भीरकोट नगरपालिकाको आलथिक ऐन, २०७८
नगरसभाबाट स्वीकृत लिलतिः 207८/03/११
प्रस्तावनािः
भीरकोट नगरपालिकाको आलथिक वर्ि 207८/७९ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको

लनलित्त स्थानीर् कर, दस्तुर तथा सेवा शुल्क सं किन गने, छु ट ददने तथा आर् सं किनको िालग
प्रशासलनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको सं ववधानको धारा 2२8 को उपधारा (2)
बिोजिि भीरकोट नगर सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।
१.

सं जिप्त नाि र प्रारम्भिः (क) र्स ऐन को नाि “आलथिक ऐन, 207८” रहे को छ ।
(ख) र्ो ऐन 207८ साि श्रावण 1 गतेदेजख भीरकोट नगरपालिका िेत्रिा िागू हुनेछ ।

२.

सम्पजत्त कर र भूिीकरिः (१) भीरकोट नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा सं स्थाको
स्वालित्विा रहे को घर र घरिग्गािा अनुसूची-1 बिोजिि सम्पजत्त कर िगाई असूि उपर
गररनेछ । िग्गाको िूल्र्ाङ्कन अनुसूची-1, घरको िूल्र्ाङ्कन अनुसूची-1क र घरको बनोटको
आधारिा ह्रासकट्टी अनुसूची-1ख बिोजिि गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजिि सम्पजत्त कर िगाउँ दा घर र सो घरिे चचेको िग्गािा सम्पजत्त
कर िगाई बाँकी िग्गा र घर नभएका अन्र् िग्गािा उपदफा (३) बिोजिि भूिीकर
(िािपोत) िगाईनेछ ।
स्पष्टीकरणिः र्स दफाको प्रर्ोिनको िालग “घरिे चचे को िग्गा” भन्नािे घरिे ओगटे को
िग्गाको िेत्रफि र अलधकति सो िेत्रफि बराबरको थप िग्गासम्ि सम्झनुपछि ।
(३) भीरकोट नगरपालिका िेत्रलभत्र उपदफा (१) बिोजिि सम्पजत्त कर िगाई बाँकी रहे को
िग्गािा अनुसूची-1 बिोजिि भूिीकर (िािपोत) िगाईनेछ ।

३.

घर िग्गा बहाि करिः (१) भीरकोट नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा सं स्थािे भवन,
घर, पसि, ग्र्ारे ि, गोदाि, टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोखरी पूरै वा आंजशक तवरिे बहाििा
ददएकोिा घर िग्गा बहाि कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।
(2) उपदफा (1) बिोजिि घर िग्गा बहाििा ददएकोिा बहाििा ददएको रकिको 10
प्रलतशतका दरिे हुन आउने रकि घर िग्गा बहाि कर वापत असूि उपर गररने छ ।
(3) उपदफा (1) बिोजिि घर बहाििा िगाउने घरधनीहरूिे घर बहाििा ददँदा सम्बजन्धत
घरधनी र बहाििा बस्नेका बीचिा के कलत रकििा बहाििा ददएको हो सो स्पष्ट हुने गरी
खुिाई सम्झौता गनुप
ि नेछ र त्र्स्तो सम्झौताको १ प्रलत अलनवार्ि रूपिा नगरपालिकािा पेश
गनुप
ि नेछ ।
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(4) उपदफा (१) िा िुनसुकै कुरा िेखेको भए तापलन लसद्धाथि राििागि खण्डको दार्ाँ बार्ाँ
८२ वफट लभत्र लनिािण भएका घरहरू सिेत बहाििा ददएको रहे छ भने त्र्स्ता घरहरूको
सिेत र्सै ऐन अनुसारको घर बहाि कर िगाइने छ ।
तर,
लसद्धाथि राििागि खण्डको दार्ाँ बार्ाँ ८२ वफट लभत्र लनिािण भइि बहाििा ददएका घरहरूको
घर बहाि कर असुि उपर गरे का कारण सडक िापदण्ड अनुसार सम्बजन्धत घरधनीिे
पािना गनुि पने शतिबाट उन्िुजि पाउने छै न ।
४.

व्र्वसार् दताि तथा नवीकरण शुल्क र करिः

(1) नगरपालिका िेत्र लभत्र कुनै पलन

वकलसिका व्र्वसार् तथा सेवा सं चािन गदाि अलनवार्ि रूपिा नगरपालिकािा दताि गरी सं चािन
गनुप
ि नेछ । र्सरी दताि भएका व्र्वसार्हरू आलथिक वर्ि सिाप्त भएको लिलतिे ३ िवहनालभत्र
अलनवार्ि रूपिा नवीकरण गनुप
ि नेछ । र्सरी नवीकरण गदाि र्स ऐनिा अन्र्त्र उल्िेख
भएकोिा सोही बिोजिि र उल्िेख नभएको हकिा रू. ५०० नवीकरण शुल्क लिईनेछ ।
(2) उपदफा (1) बिोजिि व्र्वसार् दताि गदाि िाग्ने शुल्क अनुसूची-2(क) िा तोवकए
बिोजिि हुनेछ।
तर,
ु न्दा अगालड दताि भएका व्र्वसार्हरू र्सै ऐन अन्तगित दताि भएको
र्ो ऐन िागु हुनभ
िालननेछ।
(३) नगरपालिका िेत्र लभत्र कुनै पलन वकलसिका व्र्वसार् तथा सेवा सं चािन गदाि अलनवार्ि
रूपिा िगानीको आधारिा व्र्वसार् कर बुझाउनुपनेछ ।
(4) उपदफा (३) बिोजिि िाग्ने व्र्वसार् कर अनुसूची-2(ख) िा तोवकए बिोजिि हुनेछ।
(5) उपदफा (१) विोजिि लसद्धाथि राििागि खण्डको ८२ वफट दार्ाँ बार्ाँ लभत्र सं चािनिा
रहे का व्र्ापार व्र्वसार्ीहरूबाट सिेत उपदफा (3) बिोजिि व्र्वसार् कर िगाइने छ ।
तर
लसद्धाथि राििागि खण्डको ८२ वफट दार्ाँ बार्ाँ लभत्र सं चािनिा रहे का व्र्वसार्ीहरूवाट
व्र्वसार् कर असुि उपर गरे का कारण सडक िापदण्ड िगार्तका प्रचलित नेपाि कानून
विोजिि पािना गनुि पने शतिहरूबाट उन्िुजि पाइने छै न ।
५.

ढुं गा, लगट्टी, बािुवा लबक्री तथा लनकासी शुल्किः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र रोडा, गेग्रान, स्िेट
ढुं गा, चट्टान ढुं गा, लगट्टी, जचप्स, ईट्टा पाने िाटो, अन्र् साधारण िाटो, बािुवा, च ुनढुं गा, नदी
तथा खोिािे बगाएर ल्र्ाएको काठ, कुकाठ र दाउरा/िरािुरी िस्ता दहत्तर बहत्तरको साथै
खानी तथा नदीिन्र् पदाथि उत्खनन् र सं किनिा अनुसूची-३ बिोजििको शुल्क िगाई असूि
उपर गररनेछ ।
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(२) नगरपालिका िेत्रलभत्रका लनिी िग्गािा रहे का रोडा, गेग्रान, स्िेट ढुं गा, चट्टान ढुं गा,
लगट्टी, जचप्स, ईट्टा पाने िाटो, अन्र् साधारण िाटो, बािुवा, च ुनढुं गा िस्ता खानीिन्र् पदाथिको
उत्खनन् र सं किनिा सिेत अनुसूची-३ बिोजििको शुल्क िगाई असुि उपर गररनेछ ।
(३) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र नददिन्र् पदाथि प्रशोधन गरी गुणस्तरीर् नददिन्र् लनिािण
सािग्री उत्पादन गनिको िालग प्रशोधन िेजशन स्थापना गनि सक्नेछ । प्रशोलधत नददिन्र्
लनिािण सािग्रीको लबक्री ववतरण गदाि अनुसूची-३क बिोजिि शुल्क िगाई असुि उपर
गररनेछ ।
६.

सवारी साधन दताि/नववकरण शुल्किः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र दताि भएका सवारी साधनिा
अनुसूची-४ बिोजिि सवारी साधन दताि तथा नबीकरण शुल्क िगाइि असुि उपर गररनेछ ।

७.

ववज्ञापन करिः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र हुने ववज्ञापनिा अनुसूची-५ बिोजिि ववज्ञापन कर
िगाइि असूि उपर गररनेछ ।

८.

िनोरन्िन करिः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र हुने िनोरन्िन व्र्वसार्को अनुसूची-६ बिोजिि
व्र्वसार् कर िगाइि असुि उपर गररनेछ ।

९.

बहाि लबटौरी शुल्किः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र नगरपालिकािे लनिािण गरे का हाट बिार
िगार्तका िेत्रिा प्रलत सर् वगि वफट बराबर रू 100.०० का दरिे प्रलत िवहना बहाि
लबटौरी शुल्क िगाई असूि उपर गररनेछ ।

१०.

पावकिङ शुल्किः (१) भीरकोट नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकिङ सुववधा
उपिब्ध गराए वापत अनुसूची-७ बिोजिि पावकिङ शुल्क िगाइि असूि उपर गररनेछ।

११.

ट्रेवकङ्ग, कोर्ोवकड, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र, प्र्ाराग्िाईलडङ्ग र र्र्ाफ्टीङ्ग दताि वा
नबीकरण तथा अनुिलत शुल्किः

(१) भीरकोट नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र ट्रेवकङ्ग,

कार्ोवकड, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र, प्र्ाराग्िाईलडङ्ग र र्र्ाफ्टीङ्ग सेवा वा
व्र्वसार् दताि/नववकरण/अनुिलत बापत अनुसूची-८ बिोजििको शुल्क िगाइि असूि उपर
गररनेछ ।
१२.

सेवा शुल्क, दस्तुरिः (1) नगरपालिकािे लनिािण, सं चािन वा व्र्वस्थापन गरे वापत सडक
उपर्ोग सेवा शुल्क िगार्तका सेवा शुल्क अनूसूची-9 िा उजल्िजखत स्थानीर् पूवािधार र
उपिब्ध गराइएको सेवा सुववधा वापत सेवाग्राहीहरूबाट सोही अनुसूचीिा व्र्वस्था भए अनुसार
सेवा शुल्क/दस्तुर िगाई असूि उपर गररनेछ।
(२) उपदफा (१) िा िुनसुकै कुरा िेजखएको भएता पलन अनुसूची-९क. िा उजल्िजखत सेवा
उपिब्ध गराए बापत नगरपालिकािे कुनैपलन सेवा शुल्क वा दस्तुर लिने छै न ।

१३.

सेवा दस्तुरिः- िािपोत कार्ाििर्बाट सम्पादन हुने काि कावािवहिा स्थानीर् तहको भू-सेवा
केन्रिे पजब्िक एजक्सस िोडि िाफित लनवेदन गदाि सेवाग्राहीसं ग नगरपालिकािे अनुसूची-10
िा तोवकए बिोजििको सेवा दस्तुर लिनेछ ।

3

१४.

घुम्ती व्र्ापार शुल्किः (१) भीरकोट नगरपालिका िेत्रलभत्र व्र्जि वा सवारी साधनको
िाध्र्िबाट सािान बोकी/राखी वववक्र ववतरण गरे वापत तोवकए बिोजिि घुम्ती व्र्ापार
शुल्क लिईनेछ ।

१५.

पर्िटकीर् िेत्र प्रवेश शुल्किः (१) भीरकोट नगरपालिका िेत्रभीत्र अवजस्थत धालििक तथा
पर्िटकीर् स्थिहरूिा प्रवेश/वनभोि कार्िक्रि गदाि अनुसूची-९ िा उल्िेख भए बिोजििको
शुल्क लिईनेछ ।

१६.

िलडबुटी, कवाडी र िीविन्तु करिः (१) भीरकोट नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा
सं स्थािे उन, खोटो, िलडबुटी, वनकस (खर), कवाडी िाि, प्रचलित कानून बिोजिि लनर्ेलधत
िीविन्तु वाहे कका अन्र् िृत वा िाररएको िीविन्तुको हाड, सीङ, प्वाँख, छािा वा र्स्तै
प्रकृलतको बस्तुको उपर्ोग गरे बापत अनुसूची-१०क िा तोवकए बिोजििको िलडबुटी, कवाडी
तथा िीविन्तु कर िगाईनेछ ।

१७.

पुनिःप्रर्ोगिा आउने कवाडी सािानको लबक्री शुल्किः (१) भीरकोट नगरपालिका िेत्रलभत्रबाट
उठाईएको फोहोरिाई प्रशोधन/बगीकरण गदाि सं किन भएका पुनिःप्रर्ोगिा आउने कवाडी
सािान लबक्री गरे बापत अनुसूची-१०ख िा तोवकए बिोजििको लबक्री शुल्क लिईनेछ ।

१८.

कर छु टिः (१) र्स ऐन बिोजिि कर लतने दावर्त्व भएका व्र्जि वा सं स्थाहरूिाइि कुनै पलन
वकलसिको कर छु ट ददइिने छै न ।
तर
भीरकोट नगरसभाबाट छु ट ददने भनी लनणिर् भएकोिा कर लतने दावर्त्व भएका व्र्जि वा
सं स्थािाइि कर छु ट ददन बाधा पने छै न ।

१९.

लनदे जशका वा कार्िववलध बनाउने अलधकारिः (१) नगरपालिकािे र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था
अनुसार कर, दस्तुर तथा सेवा शुल्क सं किन गनि आवश्र्कता अनुसार लनदे जशका वा
कार्िववलध बनाई िागु गनि सक्नेछ ।
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अनुसूची-१

(आलथिक ऐनको दफा २ (१) सँग सम्बजन्धत)
िग्गाको वगीकरण, न्र्ूनति दररे ट र िुल्र्ाङ्कन
सम्पजत्त कर र भूिीकर (िािपोत) को दर

लस न

िग्गाको वगीकरण

िग्गाको न्र्ूनति

आगािी आलथिक वर्ि २०७८/७९ को कर

िूल्र्ाङ्कन
१

आलथिक वर्ि

आलथिक वर्ि

कर र्ोग्र् सम्पत्तीको िुल्र् (िािपोत कार्ाििर्

सम्पजत्त कर र

२०७७/७८ िा

२०७७/७८ िा

स्र्ाङ्गिा र वालिङ्गको आलथिक वर्ि २०७७/७८ को

भूिीकर (िािपोत)

िािपोत कार्ाििर्

िािपोत कार्ाििर्

न्र्ूनति िुल्र्ाङ्कन अनुसार िूल्र् कार्ि हुने)

को दर

रू १ दे जख १ िाख सम्ि

रू 25.००

रू १ िाख दे जख

रू

रू 50.००

रू 2 िाख दे जख

रू 3 िाख सम्ि

रू 75.००

रू 3 िाख दे जख

रू 5 िाख सम्ि

रू 100.००

रू 5 िाख दे जख

रू 7 िाख सम्ि

रू 125.००

रू 7 िाख दे जख

रू 9 िाख सम्ि

रू 150.००

रू 9 िाख दे जख

रू 11 िाख सम्ि

रू 175.००

स्र्ाङ्गिा र वालिङ्गिे
गरे को वगीकरण
अनुसार

स्र्ाङ्गिा र
वालिङ्गिे गरे को
न्र्ूनति
िुल्र्ाङ्कनका
आधारिा

2 िाख सम्ि

रू 11 िाख दे जख

रू 14 िाख सम्ि

रू 200.००

रू 14 िाख दे जख

रू 17 िाख सम्ि

रू 250.००

रू 17 िाख दे जख

रू २0 िाख सम्ि

रू 300.००

रू 20 िाख दे जख

रू २3 िाख सम्ि

रू 350.००

रू 23 िाख दे जख रू 26 िाख सम्ि

रू 400.००

रू 26 िाख दे जख

रू 30 िाख सम्ि

रू 500.००

रू 30 िाख दे जख

रू 34 िाख सम्ि

रू 650.००

रू 34 िाख दे जख

रू 38 िाख सम्ि

रू 850.००

रू 38 िाख दे जख

रू 4२ िाख सम्ि

रू 1000.००

रू 42 िाख दे जख

रू 46 िाख सम्ि

रू 1200.००

रू ४६ िाख दे जख

रू 50 िाख सम्ि

रू 1४00.००

रू 50 िाख दे जख

रू ५4 िाख सम्ि

रू 1600.००

रू 54 िाख दे जख

रू ५8 िाख सम्ि

रू 1800.००

रू ५8 िाख दे जख

रू 62 िाख सम्ि

रू 2000.००

रू 62 िाख दे जख

रू 67 िाख सम्ि

रू 2250.००

रू 67 िाख दे जख

रू 72 िाख सम्ि

रू 2500.००

रू 72 िाख दे जख

रू 77 िाख सम्ि

रू 2750.००

रू 77 िाख दे जख

रू 83 िाख सम्ि

रू 3000.००

रू 83 िाख दे जख

रू 89 िाख सम्ि

रू ३350.००

रू 89 िाख दे जख

रू 95 िाख सम्ि

रू 3500.००

रू 95 िाख दे जख

रू १ करोड सम्ि

रू 3750.००

रू १ करोड दे जख

रू १ करोड ५० िाख सम्ि

रू १ करोड ५० िाख दे जख
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रू २ करोड सम्ि

रू 5250.००
रू 6750.००

रू २ करोड दे जख

रू २ करोड ५० िाख सम्ि

रू २ करोड ५० िाख दे जख
रू ३ करोड दे जख

रू ३ करोड सम्ि

रू ३ करोड ५० िाख सम्ि

रू 8250.००
रू 9750.००
रू 11250.००

रू ३ करोड ५० िाख दे जख रू ४ करोड सम्ि

12750.००

रू ४ करोड दे जख

14250.००

रू ४ करोड ५० िाख सम्ि

रू ४ करोड ५० िाख दे जख रू

५ करोड सम्ि

रू ५ करोड दे जख िालथ प्रलत हिार
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15750.००
रू 2.०० थप

अनुसूची-१क

(आलथिक ऐनको दफा २ (१) सँग सम्बजन्धत)
सं रचनाको िूल्र्ांकन दर
सं रचना प्रलत वगिवफट रू.
RCC फ्रेि स्टक्चर र RCC
िेत्र

ढिानको छाना

व्र्ापाररक,
औधोलगक

RCC फ्रेि स्टक्चर र RCC
िस्ताका छाना

व्र्ापाररक,
वसोवास

तथा सं स्थागत

औधोलगक तथा

लसिेन्टको िोडाईिा

िाटोको िोडाईिा

ढुं गा/इट्टा को गाह्रो र

ढुं गा/इट्टा को गाह्रो र RCC

RCC ढिानको छाना

ढिानको छाना

व्र्ापाररक,
वसोवास

सं स्थागत

व्र्ापाररक,

औधोलगक

वसोवास

तथा सं स्थागत

औधोलगक

लसिेन्टको िोडाईिा

िाटोको िोडाईिा

ढुं गा/इट्टा/ब्िकको को

ढुं गा/इट्टा/ब्िकको को

गाह्रो र िस्ता/स्िेटको

गाह्रो र िस्ता/स्िेटको

छाना

छाना

व्र्ापाररक,
वसोवास

तथा सं स्थागत

औधोलगक तथा

व्र्ापाररक,
वसोवास

सं स्थागत

औधोलगक तथा

वसोवास

सं स्थागत

क

व्र्ापाररक

650.००

625.००

500.००

480.००

500.००

480.००

410.००

390.००

345.००

325.००

300.००

290.००

ख

आवासीर्

550.००

500.००

420.००

420.००

430.००

390.००

340.००

320.००

285.००

260.००

240.००

200.००

ग

अन्र्

450.००

400.००

390.००

390.००

390.००

350.००

310.००

290.००

250.००

225.००

200.००

150.००
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अनुसूची-१ख

(आलथिक ऐनको दफा २ (१) सँग सम्बजन्धत)
सं रचनाको ह्रास कट्टी सम्बन्धी व्र्वस्था (प्रलतशतिा)
सं रचनाको
प्रकार

RCC फ्रेि
स्टक्चर

RCC फ्रेि

लसिेन्टको

िाटोको

िाटोको िोडाइिा

िाटोको

कच्ची

स्टक्चर

िोडाइिा

िोडाइिा

ढुं गा/इट्टा/ब्िकको

िोडाइिा

घर

र

ढुं गा/इट्टाको

ढुं गा/इट्टाको

गाह्रो र

ढुं गा/इट्टाको

िस्ताको

गाह्रो र

गाह्रो र RCC

िस्ता/स्िेटको छाना

गाह्रो र

छाना

RCC ढिानको

ढिानको

िस्ता/स्िेटको

छाना

छाना

छाना

१-5 वर्ि

5

5

5

10

10

10

10

6-10 वर्ि

10

12

12

15

18

10

25

11-15

12

15

15

20

25

20

30

15

20

20

25

30

27

40

20

25

25

30

35

35

40

25

30

30

35

40

40

40

30

35

35

40

40

40

40

35

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

वर्ि
16-20
वर्ि
21-25
वर्ि
26-30
वर्ि
31-35
वर्ि
36-40
वर्ि
40 वर्ि
भन्दा िालथ
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अनुसूची-2
(आलथिक ऐनको दफा 4 उपदफा (२) सँग सम्बजन्धत)

व्र्वसार् दताि शुल्क
क्र.स.

व्र्वसार्को वकलसि

दताि शुल्क

1

कपडा पसि

रू 1000.००

2

फेन्सी पसि

रू 1000.००

3

गहना पसि

रू 1000.००

4

भाँडा पसि

रू 1000.००

5

और्लध पसि

रू 1000.००

6

लसिाई/टे िररङ्ग पसि

रू 1000.००

दै लनक उपभोग्र् वस्तुको थोक वववक्र

रू 2000.००

7

ईिेजक्ट्रक सािान वववक्र

रू 2000.००

8

ववद्युत सािान वववक्र पसि

रू 2000.००

9

फोटोग्राफर/ फोटो व्र्वसार्

रू 1000.००

10

पुस्तक पसि तथा स्टे शनरी

रू 1000.००

11

िाछा, िासु पसि

रू 3000.००

12

फलनिचर शोिःरूि

रू 2000.००

13

काष्ठ व्र्वसार्

रू 2000.००

14

िोटर पाटिस तथा वकिसप

रू 3000.००

15

सवारी साधन वववक्र(साईकि, िोटरसाईकि, गाडी) शोिःरूि

रू 3000.००

16

हाडिवर्ेर सािान पसि

रू 2000.००

17

श्रृङ्गार तथा उपहार सािान/व्र्ूवटपाििर

रू 1000.००

18

आर्ि लनगि पेट्रोि पम्प

रू 5000.००

19

पर्िटन सािाग्री वववक्र(हस्तकिा)

रू 1000.००

20

ििित सं भार सेवा(हावा भने/पम्चर/धुने)

रू 1000.००

21

घडी, रे डीर्ो, िुगा लसिाउने िेलसन, स्टोभ, भाँडाहरू, पङ्खा आदी

रू 1000.००

ििित
22

कपडा धुिाई

रू 1000.००

23

साईन बोडि िेख्ने

रू 1000.००

24

पावटि प्र्ािेस र क्र्ाटररङ्ग

रू 5000.००

25

साउण्ड लसस्टि

रू 3000.००

26

लडपाटििेण्टि सुपरिाकेट

रू 5000.००

27

पान पसि

रू 1000.००

28

उद्योग व्र्वसार्(घरे ि ु उद्योग)

रू 2000.००

29

उद्योग व्र्वसार्(कृवर्-गाई, भैंसी, वाख्रा, पोजल्ट्र तथा वन्र् िन्र् )

रू १०००.००

9

कैवफर्त

फिि
30

उद्योग व्र्वसार्(होटि)

रू 5000.००

31

उद्योग व्र्वसार्(ट्राभि एण्ड वटकेवटङ्ग)

रू 5000.००

32

उद्योग व्र्वसार्(रे ष्टुरे ण्ट)

रू 3000.००

33

उद्योग व्र्वसार्(छापाखाना)

रू 3000.००

34

उद्योग व्र्वसार्(कुटानी वपसानी लिि)

रू 2000.००

35

बैंक तथा ववजत्तर् सं स्था

रू २000.००

36

बचत तथा ऋण सहकारी सं स्था

रू १500.००

३७

अन्र् सािान्र् सहकारी सं स्था

रू १000.००

३८

उद्योग व्र्वसार्(अस्पताि/डेन्टि/जक्िलनक)

रू 5000.००

37

उद्योग व्र्वसार्(लनिी ववद्यािर्)

रू 5000.००

38

उद्योग व्र्वसार्(िग्गा व्र्वसार्)

रू 10000.००

39

अस्थाई हाट बिार वा घुम्ती पसि

रू 3000.००

40

तरकारी/फिफूि

रू १000.००

41

ु
कपाि काट्ने सैिन

रू १000.००

42

वलगिकरणिा नपरे को अन्र् व्र्वसार् दताि

रू १०००.००

43

िादक पदाथि िन्र् लडिरलसप दताि

रू ३०००.००

44

िजल्टनेशनि कम्पनीबाट उत्पाददत वस्तुको लडिरलसप दताि

रू ३०००.००

45

प्िजम्बङ्ग फििपेन्टर /व्र्जि/इिेजक्ट्रकि फिि/व्र्जि/

रू १०००.००

सेनेटरी फिि/व्र्जि/फिि

कन्सल्टे न्सी सूचीकृत दस्तुर
१

इजन्िलनर्र, सव इजन्िलनर्र, ड्राफ्टिेन र इजन्िलनर्ररङ्ग कन्सल्टे न्सी

रू ७000.००

२

कानूनी सेवा व्र्वसार्/िेखापढी

रू 3000.००

३

िेखापरीिक

रू 3000.००

४

वविा एिेण्ट

रू 3000.००

५

सभेर्र

रू 2000.००

६

अन्र् प्रकारको कन्सल्टे न्सी

रू 2000.००

नोटिः

क्रिसं ख्र्ा १ दे खी 4६ सम्ि उजल्िजखत व्र्वसार्हरू नेपाि सरकारका अन्र् लनकार्िा दताि भएको प्रिाणपत्र

सवहत नगरपालिकािा व्र्वसार् दतािको िालग आएिा व्र्वसार् दताि वापत रू. १०००.०० दताि शुल्क
लिईनेछ । तर अन्र् कार्ाििर्िा दताि गनि नपने गरर नगरपालिका कार्ाििर्बाटै दतािको प्रिाणपत्र उपिब्ध
हुने व्र्वसार्को हकिा िालथ तोवकए बिोजििको दताि शुल्क लिईनेछ ।
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अनुसूची-2ख
(आलथिक ऐनको दफा 4 उपदफा (४) सँग सम्बजन्धत)
व्र्वसार् करिः
होटि तथा रे ष्टु रेण्ट व्र्वसार्
क्र.स.

1

जशर्िक
होटि तथा रे ष्टुरेण्ट
व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
ँ ी भएिा
रू. 5 िाख सम्ि पूि

रू. 1000.००

ँ ी भएिा
रू. 5 िाख दे जख रू. 10 िाख सम्ि पूि

रू. 1500.००

रू. 10 िाख भन्दा वढी भएिा

कैवफर्त

प्रलत िाखिा रू.50.००
का दरिे थप

पाटी प्र्ािेस तथा क्र्ाटररङ्ग व्र्वसार्
क्र.स.

1

जशर्िक
पाटी प्र्ािेस तथा
क्र्ाटररङ्ग व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
ँ ी भएिा
रू. 5 िाख सम्ि पूि

रू. 1000.००

ँ ी भएिा
रू. 5 िाख दे जख रू. 10 िाख सम्ि पूि

रू. 1500.००

रू. 10 िाख भन्दा वढी भएिा

कैवफर्त

प्रलत िाखिा रू. 50.००
का दरिे थप

वकिसप व्र्वसार्
क्र.स.

1

जशर्िक

वकिसप व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
ँ ी भएिा
रू. 1 िाख सम्ि पूि

रू. 500.००

ँ ी भएिा
रू. 1 िाख दे जख रू. 5 िाख सम्ि पूि

रू. 1000.००

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएिा

कैवफर्त

प्रलत िाखिा रू. 50.००
का दरिे थप

सवारी साधन वास व्र्वसार्(गाडी धुन)े
क्र.स.

1

जशर्िक
सवारी साधन वास
व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
ँ ी भएिा
रू. 1 िाख सम्ि पूि

रू. 500.००

ँ ी भएिा
रू. 1 िाख दे जख रू. 5 िाख सम्ि पूि

रू. 1000.००

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएिा

कैवफर्त

प्रलत िाखिा रू. 50.००
का दरिे थप

हाडिवर्ेर व्र्वसार्
क्र.स.

जशर्िक

1

हाडिवर्ेर व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
ँ ी भएिा
रू. 5 िाख सम्ि पूि

रू. 1000.००

ँ ी भएिा
रू. 5 िाख दे जख रू. 10 िाख सम्ि पूि

रू. 1500.००
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कैवफर्त

रू. 10 िाख दे जख रू. 20 िाख सम्ि भएिा

रू. 2000.००

रू. 20 िाख दे जख रू. 30 िाख सम्ि भएिा

रू. 2500.००

रू. 30 िाख दे जख रू. 40 िाख सम्ि भएिा

रू. 3000.००

रू. 40 िाख दे जख रू. 50 िाख सम्ि भएिा

रू. 3500.००

रू. 50 िाख भन्दा वढी भएिा

प्रलत िाखिा रू.
100.०० का दरिे थप

कपडा/फेन्सी पसि व्र्वसार्
क्र.स.
1

जशर्िक
कपडा/फेन्सी पसि
व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
ँ ी भएिा
रू. 1 िाख सम्ि पूि

रू. 500.००

ँ ी भएिा
रू. 1 िाख दे जख रू. 5 िाख सम्ि पूि

रू. 1000.००

ँ ी भएिा
रू. 5 िाख दे जख रू. 10 िाख सम्ि पूि

रू. 1500.००

रू. 10 िाख भन्दा वढी भएिा

कैवफर्त

प्रलत िाखिा रू. 50.००
का दरिे थप

पुस्तक पसि व्र्वसार्
क्र.स.

1

जशर्िक
पुस्तक पसि
व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
ँ ी भएिा
रू. 1 िाख सम्ि पूि

रू. 500.००

ँ ी भएिा
रू. 1 िाख दे जख रू. 5 िाख सम्ि पूि

रू. 1000.००

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएिा

कैवफर्त

प्रलत िाखिा रू. 50.००
का दरिे थप

स्टे शनरी तथा लगफ्ट व्र्वसार्
क्र.स.
1

जशर्िक

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर

स्टे शनरी तथा लगफ्ट

ँ ी भएिा
रू. 1 िाख सम्ि पूि

रू. 500.००

व्र्वसार्

रू. १ िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 1000.००

कैवफर्त

टे िररङ्ग व्र्वसार्
क्र.स.
1

जशर्िक
टे िररङ्ग व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
ँ ी भएिा
रू. 1 िाख सम्ि पूि

रू. 500.००

रू. 1 िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 1000.००
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कैवफर्त

िन्ड्री व्र्वसार्
क्र.स.
1

जशर्िक
िन्ड्री व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
ँ ी भएिा
रू. 1 िाख सम्ि पूि

रू. 500.००

रू. 1 िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 1000.००

कैवफर्त

और्धी व्र्वसार्
क्र.स.
1

जशर्िक
और्धी व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
ँ ी भएिा
रू. 5 िाख सम्ि पूि

रू. 1000.००

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 1500.००

कैवफर्त

भेटेरीनरी व्र्वसार्
क्र.स.

जशर्िक

1

भेटेरीनरी व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
ँ ी भएिा
रू. 5 िाख सम्ि पूि

रू. 1000.००

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 1500.००

कैवफर्त

ब्र्ूटी पाििर व्र्वसार्
क्र.स.
1

जशर्िक

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर

ब्र्ूटी पाििर

ँ ी भएिा
रू. 1 िाख सम्ि पूि

रू. 500.००

व्र्वसार्

रू. 1 िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 1000.००

कैवफर्त

ु ) व्र्वसार्
हे र्र कवटङ्ग(सै िन
क्र.स.
1

जशर्िक

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर

ु )
हेर्र कवटङ्ग(सैिन

ँ ी भएिा
रू. 1 िाख सम्ि पूि

रू. 500.००

व्र्वसार्

रू. 1 िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 1000.००

कैवफर्त

सुनचाँदी व्र्वसार्
क्र.स.

१

जशर्िक

सुनचाँदी व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
ँ ी भएिा
रू. 5 िाख सम्ि पूि

रू. 1000.००

ँ ी भएिा
रू. 5 िाख दे जख रू. 10 िाख सम्ि पूि

रू. 1500.००

रू. 10 िाख भन्दा वढी भएिा
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प्रलत िाखिा रू. 100.००
का दरिे थप

कैवफर्त

खुरा िददरा व्र्वसार्
क्र.स.

1

जशर्िक

िददरा व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
रू. १० िाख सम्ि पूँिी भएिा

रू. 1500.००

ँ ी
रू. 10 िाख दे जख रू. 20 िाख सम्ि पूि

रू. 2000.००

कैवफर्त

भएिा
रू. 20 िाख भन्दा वढी भएिा

प्रलत िाखिा रू.
100.०० का दरिे थप

थोक िददरा व्र्वसार्
क्र.स.

1

जशर्िक

िददरा व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
रू. १० िाख सम्ि पूँिी भएिा

रू. 2000.००

ँ ी
रू. 10 िाख दे जख रू. 20 िाख सम्ि पूि

रू. 2500.००

कैवफर्त

भएिा
रू. 20 िाख भन्दा वढी भएिा

प्रलत िाखिा रू.
150.०० का दरिे थप

जचर्ा तथा खािा पसि व्र्वसार्
क्र.स.

1

जशर्िक

जचर्ा पसि व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
रू. १ िाख सम्ि पूँिी भएिा

रू. 100.००

ँ ी भएिा
रू. 1 िाख दे जख रू. 5 िाख सम्ि पूि

रू. 500.००

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएिा

कैवफर्त

प्रलत िाखिा रू. 1.००
का दरिे थप

खुरा वकराना पसि व्र्वसार्
क्र.स.

1

जशर्िक

खुरा वकराना पसि
व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
ँ ी भएिा
रू. 2 िाख 50 हिार सम्ि पूि

रू. 500.००

रू. 2 िाख 50 हिार दे जख रू. 5 िाख सम्ि

रू. 1000.००

ँ ी भएिा
पूि

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएिा

कैवफर्त

प्रलत िाखिा रू. 50.००
का दरिे थप

थोक तरकारी पसि व्र्वसार्
क्र.स.
1

जशर्िक

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर

थोक तरकारी पसि

ँ ी भएिा
रू. 5 िाख सम्ि पूि

रू. 1000.००

व्र्वसार्

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 1500.००
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कैवफर्त

खुरा तरकारी तथा फिफुि पसि व्र्वसार्
क्र.स.

जशर्िक
खुरा तरकारी तथा

1

फिफुि पसि
व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
ँ ी भएिा
रू. 1 िाख सम्ि पूि
रू. 1 िाख भन्दा वढी भएिा

कैवफर्त

रू. 500.००
रू. 1000.००

िासु पसि व्र्वसार्
क्र.स.

जशर्िक

1

िासु पसि व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
ँ ी भएिा
रू. 1 िाख सम्ि पूि

रू. 500.००

रू. 1 िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 1000.००

कैवफर्त

पेट्रोलिर्ि व्र्वसार्
क्र.स.
1

जशर्िक
पेट्रोलिर्ि व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
ँ ी भएिा
रू. 5 िाख सम्ि पूि

रू. 1000.००

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 1500.००

कैवफर्त

कम्प्र्ूटर तथा िोबाईि व्र्वसार्
क्र.स.
1

जशर्िक

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर

कम्प्र्ूटर तथा

ँ ी भएिा
रू. 5 िाख सम्ि पूि

रू. 1000.००

िोबाईि व्र्वसार्

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 1500.००

कैवफर्त

ईिेक्ट्रोलनक व्र्वसार्
क्र.स.
1

जशर्िक
ईिेक्ट्रोलनक
व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
ँ ी भएिा
रू. 5 िाख सम्ि पूि

रू. 1000.००

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 1500.००

कैवफर्त

छापाखाना व्र्वसार्
क्र.स.

जशर्िक

1

छापाखाना व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
ँ ी भएिा
रू. 5 िाख सम्ि पूि

रू. 1000.००

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 1500.००
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कैवफर्त

रे लडर्ो तथा िोबाईि ििित व्र्वसार्
क्र.स.
1

जशर्िक

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर

रे लडर्ो तथा िोबाईि

ँ ी भएिा
रू. 1 िाख सम्ि पूि

रू. 500.००

ििित व्र्वसार्

रू. 1 िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 1000.००

कैवफर्त

फलनिलसङ्ग तथा डे कोरे शन व्र्वसार्
क्र.स.
1

जशर्िक

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर

फलनिलसङ्ग तथा

ँ ी भएिा
रू. 5 िाख सम्ि पूि

रू. 1000.००

डेकोरे शन व्र्वसार्

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 1500.००

कैवफर्त

लनिािण सािाग्री उत्पादन तथा वववक्र ववतरण व्र्वसार्
क्र.स.

जशर्िक
लनिािण सािाग्री

1

उत्पादन तथा वववक्र
ववतरण व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
ँ ी भएिा
रू. 5 िाख सम्ि पूि
रू. 5 िाख भन्दा वढी भएिा

कैवफर्त

रू. 1000.००
रू. 1500.००

ववशेर्ज्ञ तथा परािशि व्र्वसार्
क्र.स.
1

जशर्िक

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर

ववशेर्ज्ञ तथा परािशि

ँ ी भएिा
रू. 1 िाख सम्ि पूि

रू. 500.००

व्र्वसार्

रू. 1 िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 1000.००

कैवफर्त

िे खापढी, कानून तथा िेखापरीिक व्र्वसार्
क्र.स.

जशर्िक
िेखापढी, कानून

1

तथा िेखापरीिक
व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
ँ ी भएिा
रू. 1 िाख सम्ि पूि
रू. 1 िाख भन्दा वढी भएिा

कैवफर्त

रू. 500.००
रू. 1000.००

लनिािण व्र्वसार्
क्र.स.
1

जशर्िक
लनिािण व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
ँ ी भएिा
रू. 5 िाख सम्ि पूि

रू. 1000.००

ँ ी भएिा
रू. 5 िाख दे जख १० िाख सम्ि पुि

रू. 1500.००

रू. १0 िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 2000.००
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कैवफर्त

कवाडी व्र्वसार्
क्र.स.
1

जशर्िक
कवाडी व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
ँ ी भएिा
रू. 1 िाख सम्ि पूि

रू. 500.००

रू. १ िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 1000.००

कैवफर्त

पेजन्टङ्ग(आटिस) व्र्वसार्
क्र.स.
1

जशर्िक

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर

पेजन्टङ्ग(आटिस)

ँ ी भएिा
रू. 1 िाख सम्ि पूि

रू. 500.००

व्र्वसार्

रू. १ िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 1000.००

कैवफर्त

दुग्ध िन्र् पदाथि सम्बन्धी व्र्वसार्
क्र.स.
1

जशर्िक

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर

दुग्ध िन्र् पदाथि

ँ ी भएिा
रू. 1 िाख सम्ि पूि

रू. 500.००

सम्बन्धी व्र्वसार्

रू. १ िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 1000.००

कैवफर्त

फलनिचर व्र्वसार्
क्र.स.

1

जशर्िक

फलनिचर व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
ँ ी भएिा
रू. 5 िाख सम्ि पूि

रू. 1000.००

ँ ी भएिा
रू. 5 िाख दे जख रू. 10 िाख सम्ि पूि

रू. 1500.००

ँ ी
रू. 10 िाख दे जख रू. 15 िाख सम्ि पूि

रू. 2000.००

कैवफर्त

भएिा
ँ ी
रू. 15 िाख दे जख रू. 20 िाख सम्ि पूि

रू. 2500.००

भएिा
रू. 20 िाख भन्दा वढी भएिा

प्रलत िाख रू. 100.००
का दरिे थप

ववजत्तर् तथा सहकारी सं स्था सम्बन्धी व्र्वसार्
क्र.स.

जशर्िक

रू. १ करोड सम्ि

रू. 5000.००

ँ ी भएिा
रू. 1 करोड दे जख रू. 5 करोड सम्ि पुि

रू. 7500.००

वाजणज्र् बैंक

रू. 5 करोड भन्दा वढी भएिा

रू. 10000.००

सहकारी तथा

रू. 10 िाख सम्ि पूँिी भएिा

रू. 2000.००

नेपाि सरकारको
1

2

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर

स्वालित्व नरहे का
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कैवफर्त

िघुववत्त व्र्वसार्

रू. 10 िाख दे जख रू. 20 िाख सम्ि

रू. 3000.००

रू. 30 िाख दे जख रू. 40 िाख सम्ि

रू. 4000.००

रू. 40 िाख दे जख रू. 50 िाख सम्ि

रू. 5000.००

रू. 50 िाख भन्दा वढी भएिा

प्रलत

िाखिा

रू.

100.०० का दरिे थप

रे डीर्ो तथा सं चार व्र्वसार्
क्र.स.

1

जशर्िक

रे डीर्ो तथा सं चार
व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर

कैवफर्त

ँ ी भएिा
रू. 1 िाख सम्ि पूि

रू. 500.००

रू. 1 िाख दे जख रू. 5 िाख सम्ि भएिा

रू. 1000.००

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 1500.००

पोजल्ट्र तथा ह्र्ाचरी िन्र् व्र्वसार्
क्र.स.

1

जशर्िक

पोजल्ट्र तथा ह्र्ाचरी
िन्र् व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर

कैवफर्त

ँ ी भएिा
रू. 1 िाख सम्ि पूि

रू. 500.००

रू. 1 िाख दे जख रू. 5 िाख सम्ि भएिा

रू. 1000.००

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएिा

प्रलत

िाखिा

रू.

100.०० का दरिे थप

सं स्थागत ववद्यािर्
क्र.स.

जशर्िक

1

सं स्थागत ववद्यािर्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
आधारभुत तह भएिा

रू. 1000.००

िाध्र्लिक तह भएिा

रू. 2000.००

कैवफर्त

डेण्टि व्र्वसार्
क्र.स.

जशर्िक

1

डेण्टि व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
ँ ी भएिा
रू. 1 िाख सम्ि पूि

रू. 500.००

रू. 1 िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 1000.००
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कैवफर्त

चस्िा पसि व्र्वसार्
क्र.स.
1

जशर्िक

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर

चस्िा पसि

ँ ी भएिा
रू. 1 िाख सम्ि पूि

रू. 500.००

व्र्वसार्

रू. 1 िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 1000.००

कैवफर्त

भाँडा व्र्वसार्
क्र.स.

जशर्िक

1

भाँडा व्र्वसार्

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
ँ ी भएिा
रू. 5 िाख सम्ि पूि

रू. 1000.००

रू. 5 िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 1500.००

कैवफर्त

घर पसि चापी खोल्ने
क्र.स.
1

जशर्िक

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर

घर पसि चापी

रू. १ िाख सम्ि पूँिी भएिा

रू. 500.००

खोल्ने

रू. १ िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 1000.००

कैवफर्त

फोटो स्टु लडर्ो व्र्वसार्
क्र.स.
1

जशर्िक

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर

फोटो स्टुलडर्ो

रू. १ िाख सम्ि पूँिी भएिा

रू. 500.००

व्र्वसार्

रू. १ िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 1000.००

कैवफर्त

फोटो कपी, ल्र्ालिनेशन, वप्रजन्टङ्ग पसि
क्र.स.

जशर्िक
फोटो कपी,

1

ल्र्ालिनेशन, वप्रजन्टङ्ग
पसि

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
रू. १ िाख सम्ि पूँिी भएिा
रू. १ िाख भन्दा वढी भएिा

कैवफर्त

रू. 500.००
रू. 1000.००

पर्िटन व्र्वसार्
क्र.स.

जशर्िक

1

होि स्टे

2

हस्तकिा, जचत्रकिा

आ.व 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर
रू. १ िाख सम्ि पूँिी भएिा

रू. 500.००

रू. १ िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 1000.००

रू. १ िाख सम्ि पूँिी भएिा

रू. 500.००

रू. १ िाख भन्दा वढी भएिा

रू. 1000.००
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कैवफर्त

3

प्र्ाराग्िाईलडङ्ग
उडान कर

प्रलत व्र्जि (आन्तररक पर्िटक)

रू. 200.००

प्रलत व्र्जि (बाह्र् पर्िटक)

रू. 500.००

िनोरञ्िन कर
क्र.स.

जशर्िक

1

िनोरञ्िन कर

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर

कैवफर्त

गण्डकी प्रदे श सरकारिे तोके बिोजिि

बहाि ववटौरी कर
क्र.स.

जशर्िक

1

बहाि ववटौरी कर

आ.व. 207८/7९ को प्रस्ताववत वावर्िक दर

कैवफर्त

गण्डकी प्रदे श सरकारिे तोके बिोजिि

नोटिः
क) उपरोि बिोजििका घर बहाि तथा व्र्वसार् कर लसद्धाथि राििागिको सडक अलधकार िेत्र लभत्र
सं चालित व्र्वसार् र घर भाडािा िगाईएको व्र्जिबाट असूि उपर गररनेछ ।
तर, कर लिएकै आधारिा सडक िापदण्ड बिोजििको कािकाि गनि सं घ, प्रदे श र स्थानीर्
सरकारिाई कुनै वाधा अवरोध हुने छै न ।
ख) सडक उपर्ोग सम्बन्धी सेवा शुल्क लनधािरण गरी कार्ािन्वर्न गने व्र्वस्थाका िालग कार्िववलध वनाई
िागू गनिका िालग नगर कार्िपालिकािाई अलधकार ददईनेछ ।
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अनूसूची-३
(आलथिक ऐनको दफा 5 (१) र (२) सँग सम्बजन्धत)
ढुं गा, लगट्टी, बािुवा दहत्तर/बहत्तरको लबक्री शुल्क
लस.नं .
१

शीर्िक
रोडा, गेग्रान, स्िेट ढुं गा, चट्टान ढुं गा, कवटङ

एकाई

दर

प्रलत क्र्ू.वफट

रू ७.००

ढुं गा, लगट्टी, जचप्स, बािुवा
२

ईट्टा पाने िाटो

प्रलत क्र्ू.वफट

रू ३.००

३

च ुनढुं गा

प्रलत क्र्ू.वफट

रू १०.००

४

साधारण िाटो

प्रलत क्र्ू.वफट

रू २.००

५

नदी तथा खोिािे बगाएर ल्र्ाएको काठ

प्रलत क्र्ू.वफट

रू ३००.००

६

नदी तथा खोिािे बगाएर ल्र्ाएको कुकाठ

प्रलत क्र्ू.वफट

रू ५०.००

७

नदी तथा खोिािे बगाएर ल्र्ाएको

प्रलत वकिोग्राि

रू ४.००

दाउरा/िरािुरी

नोटिः
क) दहत्तर बहत्तर भन्नािे खोल्सा खोल्सी, वनिेत्र वा सावििलनक वा लनिी िग्गाबाट उत्खनन् वा सं किन
गररने बहुिूल्र् पत्थर, ऐलतहालसक र सांस्कृलतक िहत्वका शालिग्राि, जशिा र अन्र् िूल्र्वान बस्तु
बाहे कका नदीिे बगाई ल्र्ाएको वा लबलग्रएको ढुं गा, लगट्टी, बािुवा, िाटो, चट्टान, काठ, कुकाठ,
दाउरा/िरािुरी िस्ता नदीिन्र् तथा खानीिन्र् प्राकृलतक स्रोतिाई सम्झनुपछि ।
ख) ढुं गा, लगट्टी, बािुवा, क्रसर, ईट्टा, स्िेट तथा च ुनढुं गा उद्योग/व्र्वशार्हरू ववधीपूवक
ि दताि र नबीकरण
गरी अलनवार्ि रूपिा िूल्र् अलभवृवद्ध करिा सिेत दताि भई कारोबार गरे को हुनपु नेछ । लबलभन्न
आर्ोिनाको नाििा खोलिएका र्स्ता उद्योग व्र्वशार्िे सम्बजन्धत आर्ोिनािा बाहेक अन्र्त्र लबक्री
ववतरण गनि पाउने छै न ।
ग) क्र्ू.वफट बाहे क अन्र् एकाईिा कारोबार भएिा कारोबार भएको एकाईिाई क्र्ू.वफटिा पररवतिन गरी
गणना गनि सवकने छ ।
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अनूसूची-३क
(आलथिक ऐनको दफा 5 (३) सँग सम्बजन्धत)
प्रशोलधत नददिन्र् लनिािण सािग्रीको लबक्री शुल्क
लस.नं .

प्रशोलधत लनिािण सािग्रीको नाि

लबक्री िूल्र् (प्रलत घन

कैवफर्त

लिटर)
१

बािुवा

रू २४००.००

२

लगट्टी

रू २०००.००

३

जचप्स

रू १६००.००

४

ठु िो ढुं गा

रू ४००.००

५

सानो ढुं गा

रू २००.००

नोटिः
कुनै व्र्जि, फिि वा कम्पनीिे १ िवहनाको सिर्ावधीलभत्र १५० घनलिटर भन्दा बढी लनिािण सािग्री खररद
गरी िगेिा तोवकएको लबक्री शुल्किा ५ प्रलतशत र २५० घनलिटर भन्दा बढी लनिािण सािग्री खररद गरी
िगेिा ७ प्रलतशतिे हुन आउने रकि वा सो बराबरको लनिािण सािग्री छु ट ददईनेछ ।

22

अनुसूची-4
(आलथिक ऐन को दफा ६ सं ग सम्बजन्धत)

सवारी साधन दताि तथा नवीकरण शुल्क
क्र.स.

सवारीको वकलसि

आलथिक वर्ि 207७/7८

आलथिक वर्ि 207८/7९

को शुल्क

को शुल्क

1

चार पाङ्गे हेभी सवारी साधन

रू १०००.००

रू १०००.००

2

चारपाग्रे हिुका सवारी साधन

रू ७००.००

रू ७००.००

3

िोटर साइकि िगार्तका अन्र्

रू ३००.००

रू ३००.००

सवारी
४

अटो रे क्सा दताि

रू 6500.००

रू ७०00.००

5

अटो रे क्सा नववकरण

रू 4500.००

रू ५०00.००
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कैवफर्त

अनुसूची-5
(आलथिक ऐनको दफा ७ सं ग सम्बजन्धत)

ववज्ञापन कर

क्र.सं .

वववरण

न्र्ूनति अं क

प्रलत वगि वफट

1

ग्िो साईन बोडि, लनर्ोन साईन र ववद्यू लतर् बोडि

रू १8000.००

रू 100.००

2

लभत्तेिेखन प्रलत वगिफुट

रू १3000.००

रू 20.००

3

तुि व्र्ानार प्रलत हप्ता

रू ८000.००

रू 150.००

४

होलडङ्ग बोडि/फ्ल्र्ास बोडि

रू 15000.००

रू 80.००
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अनुसूची-6
ँ सम्बजन्धत)
(आलथिक ऐनको दफा 8 सग
िनोरन्िन कर
क्र स

वववरण

करका दरहरू (वावर्िक एकिुष्ट)

1

लसनेिा हि

गण्डकी प्रदे श सरकारिे लनधािरण गरे बिोिि

2

िहोत्सव लभत्रको रिाईिो िेिा दै लनक

गण्डकी प्रदे श सरकारिे लनधािरण गरे बिोिि

3

केबुि िाईन

गण्डकी प्रदे श सरकारिे लनधािरण गरे बिोिि

4

िहोत्सव िेिा दस्तुर प्रलतददन

गण्डकी प्रदे श सरकारिे लनधािरण गरे बिोिि

25

कैवफर्त

अनुसूची-7
(आलथिक ऐनको दफा 10 सँग सम्बजन्धत)
पावकिङ्ग शुल्क
(नगरपालिकािे तोकेको पावकिङ्ग िेत्रिा)
क्र.स.

सवारी साधनको वकलसि

प्रलत िवहना (रू.)

प्रलत ददन (रू.)

प्रलत घण्टा (रू.)

१

स्क्र्ाभेटर/डोिर/िोडर

४०००.००

१५०.००

४०.००

२

बस/ ट्रक/ वटपर/ ट्रक्र्ाटर

३०००.००

१२०.००

२०.००

३

जिप/टक्र्ासी/भ्र्ान/टर्ाम्पो

२०0०.००

१००.००

१०.००

4

िोटरसाईकि

5.००
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कैवफर्त

ु ी-8
अनुसच
(आलथिक ऐनको दफा 11 सँग सम्बजन्धत)
ट्रेवकङ्ग, कोर्ोवकड, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र र र्र्ाफ्टीङ्ग दताि तथा नववकरण शुल्क
क्र.स.

व्र्वसार्को वववरण

दताि/नववकरण/अनुिलत शुल्क

1

ट्रेवकङ्ग, कोर्ोवकङ, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र, प्र्ाराग्िाईलडङ्ग र

प्रलत व्र्वसार् रू ५०००.००

र्र्ाफ्टीङ्ग दताि तथा नबीकरण शुल्क

27

अनुसूची-9
(आलथिक ऐनको दफा 12 सं ग सम्बजन्धत)
सेवा तथा सुववधाको शुल्क/दस्तुरिः
क्र.सं .

लसफाररस तथा सेवा शुल्कको वववरण

आलथिक वर्ि २०७७/७८ को दर

आलथिक वर्ि २०७८/७९ को दर

1

नागररकता प्रिाणपत्रको लसफाररस

रू १५०.००

रू १५०.००

2

नागररकता प्रिाणपत्रको प्रलतलिवप लसफाररस

रू ३००.००

रू ३००.००

3

अंलगकृत नागररकता प्रिाणपत्रको लसफाररस (नेपािी नागररकसं ग वववावहत

रू १५००.००

रू १५००.००

रू ७५०.००

रू ७५०.००

रू १५००.००

रू १५००.००

ववदे शी िवहिा)
4

अंलगकृत नागररकताको प्रिाणपत्रको सं शोधन (नेपािी नागररकसं ग वववावहत
ववदे शी िवहिाको हकिा)

5

अंलगकृत नेपािी नागररकताको प्रिाणपत्रको लसफाररस (ववदे शी नागररकसं ग
वववाह गरे की नेपािी िवहिाबाट िजन्िएको सन्तानको हकिा)

6

नाता प्रिाजणत नेपािी

रू ३००.००

रू ३००.००

7

नाता प्रिाजणत अग्रेिी

रू ७५०.००

रू ७५०.००

8

घर िग्गाको नािसारी लसफाररस

रू ३००.००

रू ३००.००

9

गुठी िग्गाको िोवहर्ालन हकको लसफाररस

रू ७५०.००

रू ७५०.००

10

िग्गाधनी प्रिाणपत्र (िािपूिाि) प्रलतलिवप तथा सेस्ता कार्ि लसफाररस

रू ३००.००

रू ३००.००

11

बकस िग्गा नािसारी लसफाररस

रू १९५०.००

रू १९५०.००

12

िग्गाको अंशवण्डा लसफाररस

रू ४५०.००

रू ४५०.००

13

िग्गाको अपुतािी लसफाररस

रू १५००.००

रू १५००.००

14

नाि सं शोधन लसफाररस

रू ३००.००

रू ३००.००

15

चारवकल्िा प्रिाजणत लसफाररस ३ रोपनीसम्ि

रू ३००.००

रू ३००.००

16

चारवकल्िा/लसफाररस ३ रोपनी भन्दा बढी प्रलतरोपनी थप

रू ७५.००

रू ७५.००

17

घर बाटो लसफाररस २ रोपनीसम्ि

रू ३००.००

रू ३००.००

18

घर बाटो लसफाररस २ रोपनीभन्दा बढी प्रलत रोपनी थप

रू ७५.००

रू ७५.००

19

खानेपानी िडानको लसफाररस स्थार्ी

रू ३००.००

रू ३००.००

28

20

खानेपानीको अस्थार्ी लसफाररस

21

ववद्युत िडान ३ फेिसम्िको

22

ववद्युत िडान ३ फेिभन्दा बढी प्रलत

23

ववद्युत िडान अस्थार्ी लसफाररस

रू 1000.००

रू 1,000.००

रू ४५०.००

रू ४५०.००

रू ३००.००

रू ३००.००

व्र्जिगत रू 700.०० र सं स्थागत रू

व्र्जिगत रू 700.०० र सं स्थागत रू

1200.००

1200.००

स्थार्ी लसफाररस
फेि थप

24

ववद्युत नािसारी ठाँउसारी/लसफाररस

रू 5००.००

500.००

25

िग्गाधनी प्रिाण पूिाि (िािपूिाि) िा घर कार्ि लसफाररस

रू 50०.००

500.००

26

िन्ि लिलत प्रिाजणत लसफाररस नेपािीिा/िन्ि दताि

रू १५०.००

रू १५०.००

27

िन्ि लिलत प्रिाजणत लसफाररस अंग्रि
े ीिा

रू ७५०.००

रू ७५०.००

28

िृत्र्ु प्रिाजणत लसफाररस नेपािी

रू १५०.००

रू १५०.००

29

वववाह/िृत्र्ु प्रिाजणत लसफाररस अंग्रि
े ीिा

रू 8५०.००

रू ८५०.००

30

अवववावहत लसफाररस अं ग्रि
े ी/नेपािी

31

बसोबास प्रिाजणत लसफाररस

रू १५०.००

रू १५०.००

32

नाबािक पररचर् पत्र लसफाररस

रू ७५०.००

रू ७५०.००

33

पलत पत्नीबीच सम्बन्ध ववच्छे द

राविर् पररचर्पत्र तथा पञ्िीकरण ऐन,

राविर् पररचर्पत्र तथा पञ्िीकरण ऐन,

20७६ र लनर्िाविी, २०७७ बिोजिि

20७६ र लनर्िाविी, २०७७ बिोजिि

रू ८५०.००

34

चाररलत्रक प्रिाणपत्रको लसफाररस भारतको िालग

रू 5००.००

रू 500.००

35

साधारण लसफाररस अग्रेिी

रू ७५०.००

रू ७५०.००

36

लतनपुस्ते प्रिाजणत

रू १५०.००

रू १५०.००

37

सं स्था दताि (आिा सिूह/र्ूवा क्िब/कृर्क सिूह)

रू १०००.००

रू १०००.००

38

ऋण तथा वचत सं किक सहकारी सं स्था दताि/नबीकरण

रू 1५००.००

रू. ५०00.००

39

सं स्था नवीकरण

रू 500.००

रू ५0०.००

40

साधारण लसफाररस नेपािी

रू ३००

रू ३००

41

नक्कि ददने प्रलतपाना

रू ७५.००

रू 75.००

42

िन्ि, िृत्र्ु, वववाह, सम्बन्ध ववच्छे द, बसाइँ सराइ दताि ३५ ददन लभत्र

लनशुल्क

लनशुल्क

43

िन्ि, िृत्र्ु, वववाह, सम्बन्ध ववच्छे द, बसाइँ सराइ दताि ३५ ददन पश्चात

राविर् पररचर्पत्र तथा पञ्िीकरण ऐन,

29

44

बसाइँ सराइ

45

घटना दतािको प्रिाणपत्रको प्रलतलिवप

46

व्र्जिगत घटना दताि वववरण सच्चाउने

47

सािाजिक सुरिाको भत्ताको िालग पररचर् पत्र बनाउने

लनशुल्क

लनशुल्क

48

छात्रवृजत्त लसफाररस

लनशुल्क

लनिःशुल्क

49

ववद्यािर् दताि लसफाररस (लनजि) प्रा. वव.

रू १५००.००

रू १५००.००

50

ववद्यािर् दताि लसफाररस (लनिी) लनिावी स्तर

रू २२५०.००

रू २२५०.००

51

ववद्यािर् दताि लसफाररस (लनजि) िाववस्तर

रू ३०००.००

रू ३०००.००

52

उच्च िा.वव. दताि लसफाररस

रू ४५००.००

रू ४५००.००

53

उद्योग, व्र्वसार् स्थापनाको लसफाररस

रू ५००.००

रू ५००.००

54

िादकपदाथििन्र् लडिरलसप लसफाररस

रू ५००.००

रू ५००.००

55

िजल्टनेशन कम्पनीबाट उत्पाददत सािानको लडिर लसप लसफाररस

रू ५००.००

रू ५००.००

५६

अन्र् सािानको लडिर लसफाररस

रू ७५०.००

रू ७५०.००

५७

कन्सुिर प्रिाणीकरण लसफाररस (प्रलत पेि)

रू ३००.००

रू ३००.००

५८

नगर स्तर बाहे क अन्र् लनकार्िा र्ोिना िाग लसफाररस

लनिःशुल्क

लनिःशुल्क

५९

नगर स्तरीर् र्ोिना सम्झौता लसफाररस

लनिःशुल्क

लनिःशुल्क

६०

आलथिक सहार्ता सम्बन्धी लसफाररस

लनिःशुल्क

लनिःशुल्क

रू ५ िाख सम्ि

रू 20००.००

रू 2,0००.००

रू ५ िाख दे जख १० िाख सम्ि

रू २7५०.००

रू २,7५०.००

रू १० िाख दे जख २० िाख सम्ि

रू ३5००.००

रू ३,5००.००

रू २० िाख दे जख ५० िाख सम्ि

रू 50००.००

रू ५,0००.००

रू ५० िाख दे जख रू १ करोड सम्ि

रू ९5००.००

रू ९,5००.००

रू १9०००.००

रू १9,०००.००

६१

20७६ र लनर्िाविी, २०७७ बिोजिि

लधतो िुल्र्ाकन

रू १ करोड भन्दा िालथ 1 करोड 50 िाख सम्ि
रू १ करोड 50 िाख सम्ि
६२

रू 20000.००

है लसर्त तथा आर् प्रिाजणत लसफाररस प्रलत हिार

रू ३.००
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6३
६४

6५
6६

घर लनिािणको अनुिलत/नक्शा पास/अलभिेजखकरण शुल्क
घर नक्शा पास

नक्शा सं शोधन
नक्शा म्र्ाद थप

न्र्ुनति रू ५०० र

भुइि तिाको रू ३

न्र्ुनति रू ५०० र

भुइि तिाको रू ४

पवहिो तिाको रू ४ दोस्रो तिा वा सो

पवहिो तिाको रू ५ दोस्रो तिा वा सो भन्दा

भन्दा िालथ रू ५ प्रलत वगि वफट

िालथ रू ६ प्रलत वगि वफट

न्र्ुनति रू १०००.०० वा प्रलत वगि

न्र्ुनति रू १०००.०० वा प्रलत वगि फुट रू

फुट रू २.००

२.००

रू १०००.०० वा प्रलत वगि फुट रू

रू १०००.०० वा प्रलत वगि फुट रू २.००

२.००
6७

घर ििित स्वीकृत

6८

घरको छानाको िोहडा फेने

6९

अनुिती नलिइि बनाएका घरको अलभिेख राख्ने सम्बन्ध

रू १०००.०० वा प्रलतफुट रू २.००
रू १०००.००

रू १०००.००

वा प्रलतफुट रू २.००

रू १०००.००
घर नक्शा पास गदाि िाग्ने दस्तुरिा १००
प्रलतशत थप गरर लनर्िानुसार अलभिेख राख्ने

७०
7१

साववक घर भत्काएर नर्ाँ घर बनाउने
अस्थार्ी सं रचनाको हकिा घर नक्शा पास

रू १०००र घर नक्शा

पास

रू १००० र घर नक्शा पास अनुसारको

अनुसारको दस्तुत लिने

दस्तुत लिने

पक्की भवनिा िाग्ने दस्तुरको ५०

पक्की भवनिा िाग्ने दस्तुरको ५० प्रलतशत

प्रलतशत
7२

भारत प्रवेशको िालग राहदानी लसफाररस

7३

प्र्ाराग्िाइलडङ्ग सम्बन्धी अनुिलत लसफाररस

7४

वगीकरणिा नपरे का ववलभन्न प्रकारका लसफाररस िगार्तका ववर्र्िा कािको

7५

इजन्िलनर्र, सव इजन्िलनर्, ड्राफ्टिेन र इजन्िलनर्ररङ्ग कन्सल्टे न्सीको

प्रकृजत्तका आधारिा

रू ७५०.००

रू ७५०.००

रू १5००.००

रू १5००.००

रू ७५०.००

रू ७५०.००

रू 500०.००

रू 5,000.००

रू 8५००.००

रू 8,500.००

नववकरण
७६

घर िग्गा व्र्वसार् नववकरण

७७

लनिािण व्र्वसाावर् ठे कदार 'घ' वगिको इिाित पत्र

रू 10000.००

७८

लनिािण व्र्वसाावर् ठे कदार 'घ' वगिको इिाित पत्र नववकरण

रू ६,000.००

७९

लनिािण व्र्वसाावर् ठे कदार 'घ' वगिको इिाित पत्र नववकरण प्रलतलिपी

रू 2000.००

31

८०

स्थानीर् लनिािण सािाग्री र ज्र्ािाको दररे टको उपिब्धता

८१

लनिािण साधन भाडा (ब्र्ाक हो िोडर) प्रलत घण्टा

रू 1,000.००
उपभोिा सलिलतिाई रू 1,900.०० र
अन्र्िाई रू 2,200.००

८२

लनिािण साधन भाडा (एक्साभेटर) प्रलत घण्टा

ब्रे कर प्रर्ोग भएिा उपभोिा सलिलतिाई रू
५,०00.०० र अन्र्िाई रू ५,५00.००
र ब्रे कर प्रर्ोग नभएिा उपभोिा सलिलतिाई
रू ४,०00.०० र अन्र्िाई रू ४,५00.००

८३

लनिािण साधन भाडा (वटप्पर)

प्रलत घण्टा

उपभोिा सलिलतिाई रू 600.०० र
अन्र्िाई रू 1,000.००

8४

व्र्वसार् वन्द

रू 500.००

8५

व्र्वसार् नववकरण

रू 500.००

8६

नक्सा पास आवेदन/ नक्शा पास वकताब

रू 500.००

87

लसफाररस दस्तुर/अन्र् दस्तुर

रू 300.००

88

घरबाटो लसफाररस

रू 300.००

89

वतन प्रिाजणत

रू 300.००

९०

लसफाररस तथा बक्सौनी

रू 300.००

९१

सरसफाई शुल्क (प्रलत िवहना)

क

साधारण आवालसर् घर

रू १००.००

ख

भाडािा िगाईएको घरको भाडािा ददइएको प्रलत कोठाको थप रकि

ग

होटि/िि/रे ष्टुरे न्ट

रू १5०.००

घ

वकिशप

रू 2००.००

ङ

हाडवेर्र

रू १50.००

च

कपडा पसि/फेन्सी पसि

रू १0०.००

छ

पुस्तक

रू 1००.००

ि

टे िररङ्ग

रू 1०0.००

रू २०.००
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झ

िददरा पसि

रू 100.००

ञ

और्धी पसि/भेटेरीनरी

रू 150.००

ट

व्र्ुटीपाििर/कपाि काटने

रू 150.००

ठ

वकराना र तरकारी पसि सिेत

रू 150.००

ड

वकराना पसि

रू 100.००

ढ

तरकारी पसि

रू 150.००

ण

वकराना र िददरा पसि सिेत

रू 150.००

त

िासुिन्र् पदािथ ववक्री गने पसि

रू 200.००

थ

पुस्तक पसि

रू 100.००

द

पुस्तक, स्टे शनरी तथा लगफ्ट पसि

रू 150.००

ध

जचर्ा पसि

रू 100.००

न

अन्र् पसि

रू 100.००

९२

हे भी ईजक्वपिेण्ट (ब्र्ाक ह्वे िोडर, एक्साभेटर) प्रर्ोग गनि ददए बापतको भाडादर (िू.अ.कर सिेत)

क

ब्र्ाक ह्वे िोडर

रू २२००.०० (प्रलतघण्टा)

ख

एक्साभेटर (बकेट)

रू ५००० .०० (प्रलतघण्टा)

ग

एक्साभेटर (ब्रे कर)

रू ६००० .०० (प्रलतघण्टा)

घ

टीप्पर

रू १२५०.०० (प्रलत घण्टा)

9३

उपकरण भाडा
एि.लस.डी. िजल्टिेलडर्ा प्रोिेक्टर दै लनक

प्रलत घण्टा रू १००.००

प्रलत घण्टा रू १००.००

सडक उपर्ोग सेवा शुल्क
क्र.सं .
9४

सडकको नाि

टे ण्डर आव्वहानको न्र्ूनति अंक

वर्रघारी-बगरे बिार-ढापुक पवित ग्रा.स.
वर्रघारी-बगरे बिार-िोहनडाँडा पवित ग्रा.स.
वर्रघारी-बगरे बिार-स्वरे क टापु ग्रा.स.

रू ४०००००.००

हेि-ु बििाटा- अिुन
ि चौपारी सडक ग्रा.स.

ट्रक वटपर र डोिरको रू
२००.००, ट्याक्टर रू
१५०.००, नीजि तथा भाडाका

बर्रघारी-पुल्कोिुख-च ुनडाँडा-लतसेदी ग्रा.स
9५

सवारी साधनको वववरण

रू ९२१०००.०० (सं कलित रकि िध्र्े १० प्रलतशत प्रशासलनक खचि कटाई
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बस तथा लिलनबस रू १००.००

बाँकी हुन आउने रकििाई १०० प्रलतशत िानी सोको ७० प्रलतशत अिुन
ि चौपारी

अन्र् सवारी साधन रू ४०.००

गाउँ पालिका र र ३० प्रलतशत भीरकोट नगरपालिकािे प्राप्त गने)
9६

वर्रघारी-िगतपूर-केघा ग्रा.स.
दालसिङ्ग-केघा ग्रा.स.

बर्रघारी –बानेथोक-लबरूबा ग्रा.स.

रू २६००००.००

छाङ्छाङ्दी-दभुङ्गठाटी ग्रा.स.
9७

वनिन्र् पैदावर वववक्र ववतरण

प्रचलित वन ऐन बिोजिि
जशिा सम्बन्धिा

9८

जशिक अलभिेखीकरण सम्बन्धिािः

क

प्राथलिक तह

रू. 500.००

रू. 500.००

ख

लनम्न िाध्र्लिक तह

रू. 700.००

रू. 700.००

ग

िाध्र्लिक तह

रू. 1000.००

रू. 1000.००

घ

उच्च िाध्र्लिक तह

रू. 1200.००

रू. 1200.००

9९

जशिक सरूवा सहिलत (नगरपालिका बावहर)

क

प्राथलिक तह

रू. 200.००

रू. 200.००

ख

लनम्न िाध्र्लिक तह

रू. 300.००

रू. 300.००

ग

िाध्र्लिक तह

रू. 500.००

रू. 500.००

१००

पर्िटकीर् स्थि प्रवेश शुल्क
-

क

स्वरे क िैदान पर्िटकीर् िेत्र, भी.न.पा. ५

ख

सरसफाई केन्र, भी.न.पा. ४

-

रू. २0.००

ग

सुन्दरचौर बनस्पती सूचना केन्र, भी.न.पा. ६

-

रू. २0.००

घ

गडहरे गुफा िेत्र पररसर, भी.न.पा. ८ र ९

-

रू. ५0.००

नोटिः उजल्िजखत प्रवेश शुल्किा ववद्याथी, अपाङ्गता भएका व्र्जि र िेष्ठ नागररकिाई ५० प्रलतशत छु ट ददइनेछ ।
१०१

पर्िटकीर् स्थििा वनभोि शुल्क

34

रू. २0.००

क

२० िना भन्दा बढी भए रू.

स्वरे क िैदान पर्िटकीर् िेत्र, भी.न.पा. ५

१०००.००
-

ख

२० िना सम्िको रू. ५०0.००
२० िना भन्दा बढी भए रू.

गडहरे गुफा िेत्र पररसर, भी.न.पा. ८ र ९

१०००.००
-

ग

२० िना सम्िको रू. ५०0.००

सरसफाई केन्र, भी.न.पा. ४

२० िना सम्िको रू. ५०0.००
२० िना भन्दा बढी भए रू.
१०००.००

१०२

निुना कृवर् फिि अध्र्र्न/अबिोकन शुल्क

क

जिल्िा लभत्रको अध्र्र्न/अबिोकन टोिी

रू ५००.००

ख

जिल्िा बावहरको अध्र्र्न/अबिोकन टोिी

रू १०००.००
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अनुसूची-९क.
लनिःशुल्क उपिब्ध गराईने सेवाहरू
1.

छात्रवृजत्त लसफाररस

2.

आलथिक सहार्ता सम्बन्धी लसफाररस

3.

र्ोिना िाग लसफाररस

4.

ज्र्ेष्ठ नागररक तथा अपाङ्ग पररचर् पत्र ववतरण सम्बन्धी लसफाररस

5.

िवटि प्रकृलतका रोगहरूको उपचारका िालग गररने लसफाररस

6.

१६ वर्ि िुलनका बािवालिकाहरूसँग सम्बजन्धत लसफाररस

7.

सरकारी, सािुदावर्क तथा गैर नाफािूिक भवनहरूको नक्शा पास तथा अलभिेखीकरण सम्बन्धी
लसफाररस

8.

भुकम्प वपलडत िाभग्राहीहरूको नक्शा पास तथा घर अलभिेजखकरण सम्बन्धी सेवा

9.

असहार्, अनाथ, वेवाररसे िगार्तका िाश व्र्वस्थापन तथा दाह सं स्कार

10. गररबीको पररचर्पत्र प्राप्त गरे का व्र्जिहरूिाई उपिब्ध गराईने सेवाहरू
11. कोलभड-१९ को रोकथाि तथा कोलभड-१९ बाट सं क्रलित लबरािीहरूको उद्धार एवि् उपचार
सम्बन्धी लसफाररस
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अनुसूची-10
(आलथिक ऐनको दफा 1३ सं ग सम्बजन्धत)
शुल्क/दस्तुर

लस.न.

वववरण

सेवा दस्तुर/शुल्क

1

नािसारी

500.००

2

दाजखि खारे ि

500.००

3

सं शोधन, प्रलतलिपी

100.००

4

अंशवण्डा र अंश बुझेको भरपाई (वक.का गनुि नपनेिा)

500.००

5

अंशवण्डा र अंश बुझेको भरपाइ (वक.का गनुि पनेिा)

6

लिखत पाररत

राजिनािा, सट्टापट्टा, सं गोिनािा, दतािफारी, छोडपत्र,

1000.००
500.००

बकसपत्र, दानपत्र,

(वकत्ताकाट गनि नपनेिा)
7

लिखत पाररत

राजिनािा, सट्टापट्टा, सं गोिनािा, दतािफारी, छोडपत्र,

1000.००

बकसपत्र, दानपत्र,

(वकत्ताकाट गनि पनेिा)
8

सबै वकलसिका बन्धकी लिखत रोक्का फूकुवा दुबै गदाि
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250.००

कैवफर्त

अनुसूची-10क
(आलथिक ऐनको दफा 1६ सं ग सम्बजन्धत)
िलडबुटी, कवाडी तथा िीविन्तु करको दर

लस.न.

वववरण

करको दर

1

कवाडी कर

प्रलतकेिी रू. २

2

िलडबुटी कर

प्रलतकेिी रू. २

3

िीविन्तु कर

प्रलतकेिी रू. २

38

कैवफर्त

अनुसूची-10ख
(आलथिक ऐनको दफा 1७ सं ग सम्बजन्धत)
पुनिःप्रर्ोगिा आउने कवाडी सािानको लबक्री शुल्क

लस.न.

वववरण

लबक्री शुल्क

1

लबर्रको बोति

2

सेतो लससा

3

प्िावष्टकिन्र् सािग्री (नरि)

प्रलतकेिी रू. ३०

४

प्िावष्टकिन्र् सािग्री (कडा)

प्रलतकेिी रू. २५

५

गुडीर्ा

प्रलतकेिी रू. ३०

६

पुरानो कपडा

७

िस्तािन्र् सािग्री

प्रलतकेिी रू. १५

८

फिाििन्र् सािग्री

प्रलतकेिी रू. ३०

९

कागििन्र् सािग्री

प्रलतकेिी रू. १७

अन्र् सािग्री

प्रलतकेिी रू. १७

१०

प्रलतगोटा रू. २.५०
प्रलतकेिी रू. ६

प्रलतकेिी रू. ५
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कैवफर्त

