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भमेू गाउँपालिकाको आलथिक ऐन 

 

गाउँपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनकेो ववधेर्क 

प्रस्तावनााः भमेू गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि 20७५/७६ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको 
लनलमत्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट दिने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् 
भएकोिे,  

नेपािको संववधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बमोजिम भमेू गाउँपालिका गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको 
छ ।  

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (1) र्स ऐनको नाम “आलथिक ऐन, 20७५” रहेको छ । 

  (2) र्ो ऐन 2०७५ साि श्रावण 1 गतेिेजि भमेू गाउँपालिका िते्रमा िागू हनुेछ । 

 

२. सम्पलत कराः गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र अनसूुजि (1) बमोजिम सम्पजत्त कर/घरिग्गा कर िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ । 

 

३. भलूम कर (मािपोत): गाउँपालिका िेत्रलभत्रका िग्गामा त्र्स्तो िग्गाको उपभोगका आधारमा अनसूुजि (2) 
बमोजिम भलूम कर (मािपोत) िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ ।  

 

४. घर िग्गा वहाि कराः  गाउँपालिका िते्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाम, 
टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै वा आजंशक तवरिे बहािमा दिएकोमा त्र्स्तो बहाि रकममा अनसूुजि 
(3) बमोजिम घर िग्गा बहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ ।  

 

५. व्र्वसार् कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूिँीगत िगानी र आलथिक कारोवारका 
आधारमा अनसूुजि (4) बमोजिम व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

 

६. िलिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे ऊन, िोटो, िलिबटुी, 
वनकस, कवािी माि र प्रिलित कानूनिे लनर्ेध गररएको िीविन्त ुबाहेकका अन्र् मतृ वा माररएका 
िीविन्तकुो हाि, लसङ, प्वाँि, छािा िस्ता वस्तकुो व्र्वसावर्क कारोबार गरे वापत अनसूुजि (5) 
बमोजिमको कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 
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७. सवारी साधन कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनमा अनसूुजि (6) बमोजिम सवारी साधन 
कर िगाइन ेछ र उि कर सम्बजन्धत प्रिेशिे असिु गरी अन्तर सरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 
बमोजिम स्थानीर् तहको ववभाज्र् कोर् मार्ि त ्गाउँपालिकाको सजित कोर्मा बाँिर्ािँ गनुिपनेछ । 

 

८. ववज्ञापन कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनमा अनसूुजि (7) बमोजिम ववज्ञापन कर िगाइन ेर असूि 
उपर गररनेछ ।र्सरी कर संकिन गिाि अन्तर सरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम सम्बजन्धत 
प्रिेशिे लनधािरण गरेको ववज्ञापन कर समेत संकिन गरी प्रिेश ववभाज्र् कोर्मा रािश्व बाँिर्ाँि गनुिपनेछ। 

 

९. मनोरञ्जन कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनुे मनोरञ्जन व्र्वसार् सेवामा अनसूुजि (8) बमोजिम व्र्वसार् कर 
िगाइन ेर असिु उपर गररनछे । र्सरी कर संकिन गिाि अन्तर सरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 
बमोजिम सम्बजन्धत प्रिेशिे लनधािरण गरेको ववज्ञापन कर समेत संकिन गरी प्रिेश ववभाज्र् कोर्मा रािश्व 
बाँिर्ाँि गनुिपनेछ। 

 

 

१०. बहाि लबटौरी शलु्काः गाउँपालिका िेत्रलभत्र आरु्िे लनमािण, रेििेि वा संिािन गरेका हाट बिार, पसि 
वा सरकारी िग्गामा अनसूुजि (9) मा उल्िेि भए अनसुार बहाि लबटौरी शलु्क िगाइने र असूि उपर 
गररनेछ । 

 

११. पावकि ङ शलु्काः गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकि ङ सवुवधा उपिब्ध गराए वापत अनसूुजि 
(10) बमोजिम पावकि ङ शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

 

 

१२. टे्रवकङ्ग, कोर्ोवकि शलु्काः  गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र टे्रवकङ्ग, कार्ोवकङ, क्र्ानोलनङ िगार्तका सेवा 
वा व्र्वसार् संिािन गरे वापत अनसूुजि (11) बमोजिमको शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

 

१३. सेवा शलु्क, िस्तरुाः गाउँपालिकािे लनमािण, संिािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनूसूजि 12 मा उजल्िजित 
स्थानीर् पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुजिमा व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क 
िगाइन ेर असूि उपर गररनछे । 

 

१४. पर्िटन प्रवेश शलु्काः गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र लनमािण गरेका उद्यान, पाकि , जिलिर्ािाना, ऐलतहालसक 
तथा परुाताजत्वक सम्पिा, संग्राहिर् िस्ता सम्पिा उपर्ोग गरे वापत पर्िटकहरुवाट अनसूुिी १३ मा 
उजल्िजित िरमा पर्िटन प्रवेश शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ । 
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१५. र्ोहरमैिा व्र्वस्थापन शलु्काः गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र र्ोहरमैिा व्र्वस्थापन गनि अनसूुिी १४ 

मा उजल्िजित िरमा र्ोहरमैिा व्र्वस्थापन शलु्क िगाइने र असिु उपर गररनछे ।  

 

१६. कर छुट: र्स ऐन बमोजिम कर लतने िावर्त्व भएका व्र्जि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन वकलसमको कर 
छुट दिईने छैन । 

१७. कर तथा शलु्क संकिन सम्बजन्ध कार्िववलधाः र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार  तथा छूट कर तथा शलु्क 
संकिन सम्बन्धी कार्िववलध गाउँपालिकािे तोके अनसुार हनुेछ । 
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अनसूुिी १ 

सम्पत्ती  कर 

क्र.सं. वववरण ववस्ततृ वववरण िर (रु./वर्ि) 

१ पक्की  घर RCC ढिान घर २० 

२ पक्की  घर माटो र ढुङ्गािे बनेको तर प्िाष्टर गररएको १५ 

३ कच्िी  घर माटो र ढुङ्गािे बनेको, लसिेट/ढुङ्गािे छाएको १० 

४ कच्िी घर 
माटो र ढुङ्गािे बनेको, िस्ता पाताको छाना 

भएको  ५ 

५ कच्िी घर माटो र ढुङ्गािे बनेको, िरको छाना भएको घर ५ 

 

अनसूुिी २ 

भलूम कर (मािपोत) 

क्र.सं. वववरण ववस्ततृ वववरण िर 

१ िग्गा  रजिषे्ट्रशन शलु्क   ४% 

 २ 

  
  
  

मािपोत कर 

अब्बि (५०० ब.लम.) २० 

िोर्म (५०० ब.लम.) १५ 

सीम (५०० ब.लम.) १२ 

िाहार (५०० ब.लम.) १० 

नोटाः २ वर्िभन्िा िामो समर्सम्म कर नबझुाउनेिाई िम्मा कर रकममा २५%, ५ वर्िभन्िा बढी समर् 
कर नबझुाउनिेाई ३५%, र ८ वर्िभनिेा िामो समर् कर नबझुाउनिेाई ५०% थप िररवाना िाग्नेछ। तर 

आ.व. २०७४/०७५ भन्िा अगालिको मािपोत रकम र िररवाना साववककै लनर्म र िर रेट अनसुार 
िाग्नेछ। 
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अनसूुिी ३ 

बहाि कर 
क्र.सं
. वववरण ववस्ततृ वववरण िर 

१ बहाि कर कोठा वा घरभािाको १०% 

घर बहाि करका िालग ववलभन्न घर/ग्र्ारेि/घमु्तीको प्रलत कोठाको न्रू्नतम भािा िर (रुपैर्ाँमा) िेहार् 

बमोजिम हनुेछ। 

क 

"क" शे्रणीका मखु्र् बिार िेत्रमा िोमही, 
लससाघारी, िाबाङ बिार, लत्रवेणी बिार, 

िकुुम िि बिार र गाउँपालिका 
कार्ाििर् रहेको िेत्र वररपरर 

आवास ५०० 

पसि/व्र्वसार् १००० 

ठूिो घमु्ती/ढेपिी  १००० 
सानो घमु्ती /ढेपिी (एक सटर वा सो 

भन्िा सानो आकार) ५०० 

ि 

"ि" शे्रणीका अन्र् मखु्र् बिार िेत्र 
(बािवुा बिार, महत बिार, िनुबाङ 

गैरीगाउँ बिार) 

आवास ४०० 

पसि/व्र्वसार् १००० 

घमु्ती /ढेपिी ३०० 

ग अन्र् 
ग्र्ारेि  १००० 

घमु्ती /ढेपिी २०० 

 

अनसूुिी ४ 

व्र्वसार् कर 
क्र.सं. वववरण ववस्ततृ वववरण िर 

१ गल्िा/वकराना पसि 

थोक ४००० 

िदु्रा २००० 

कम पूिँी भएका वकराना (ग्रामीण) 

(१ िाि भन्िा कम) 
१००० 

२ 
कपिा/रे्न्सी/ितु्ता 

िपि/ब्र्ाग/कस्मेवटक पसि 

थोक ४००० 

िदु्रा २००० 

३ 
िेलिि/िेन्स पाििर/सैिनु 

व्र्वसार् 
पाििर तथा कपाि काट्ने व्र्वसार् १००० 

४ होटि व्र्वसार् 

िजिङ रु्लिङ सेवाको होटि ३००० 

िाना, जिर्ा, नास्ता होटि १५०० 

जिर्ा, नास्ता पसि १००० 
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५ र्ोटो स्टुलिर्ो सबै िािे १५०० 
६ बधशािा/मास ुव्र्वसार् फे्रस हाउस िगार्तका २००० 

७ उद्योग 

क्रसर उद्योग १०००० 

लग्रि उद्योग ३००० 

काष्ठ/र्लनििर (ठूिा पूिँी) ४००० 

काष्ठ/र्लनििर (साना पूिँी) ३००० 

कागि उद्योग २५०० 

८ ढंुगा तथा लगट्टी बािवुा लबक्री प्रलत वट्रप ५०० 

९ लसिाइ कटाई 
टेिररङ सवुवधा ३००० 

साधारण लसिाई कटाई १००० 

१० मदिरा पसि 

ववतरक ८००० 

थोक लबके्रता ५००० 

िदु्रा १५०० 

११ 
और्धी/एग्रोभेट/आर्वेुदिक 

और्धी पसि 

बढी पूिँी (५ िाि भन्िा मालथ) ५००० 

कम पूिँी (५ िाि भन्िा कम) २५०० 

१२ 
इिेक्ट्रोलनक पसि 

(मोबाइि,घिी,अलिर्ो,लभलिर्ो 
आदि) 

बढी पूिँी (५ िाि भन्िा मालथ) ५००० 

कम पूिँी (५ िाि भन्िा कम) ३००० 

१३ 
इिेक्ट्रोलनक व्र्वसार् (हाउस 

वार्ररङ समेत) 
बढी पूिँी (५ िाि भन्िा मालथ) ३००० 

कम पूिँी (५ िाि भन्िा कम) २००० 

१४ पेट्रोलिर्म पिाथि 

पेट्रोि पम्प (साधारण लबके्रता) ५००० 

प्र्ाि लबके्रता ३००० 

ग्र्ाँस लसलिण्िर  सब लििर ३००० 

मवट्टतेि मात्र लबक्री १५०० 

१५ 
हाििवेर्र/मेजशनरी/स्र्ालनटरी/मा
बिि/जस्टि/ आल्मलुनर्म पसि 

थोक ४००० 

िदु्रा ३००० 

१६ भाँिा पसि (सबै िािे) 
थोक ४००० 

िदु्रा २००० 

१७ स्टेशनरी तथा पसु्तक पसि 
थोक २००० 

िदु्रा १००० 

१८ पावकि ङ व्र्वसार् सबै िािे ५०० 

१९ र्िरू्ि तथा तरकारी पसि थोक ६०० 
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िदु्रा ४०० 

२० पानी घट्ट 
६ मवहनाभन्िा कम िल्न े ३०० 

६ मवहनाभन्िा बढी िल्न े ६०० 

२१ ववत्तीर् संस्था 
ववत्तीर् संस्था (बैंक) २५०० 

बित तथा ऋण सहकारी र्ाइनान्स कम्पनी १५०० 

मलन ट्रान्सर्र, िघ ुववत्त १००० 

२२ लनिी  शैजिक संस्था िताि प्रलत किा रु. ३००० का िरिे ३ वटा सेक्सन 
किा सम्मको 

१५००० 

२३ शैजिक संस्था (लनिी) किा थप प्रलत किा संख्र्ा २००० 

२४ शैजिक संस्था किा थप  प्रलत किा संख्र्ा १००० 

२५ लमि 
कुटानी /वपसानी १००० 

पेिानी १५०० 
२६ सनुिाँिी पसि गरगहना लनमािण तथा िररि लबक्री २५०० 

२७ ममित पसि मोटर पाटिस लबक्री तथा ममित १५०० 

२८ पेन्टर पसि पेजन्टङ/साइन बोिि िेख्न ेकाम २००० 

२९ लनमािण व्र्वसार्ी िताि "घ" वगिको लनमािण व्र्वसार्ी िताि शलु्क १०००० 
३० लनमािण व्र्वसार्ी सूिीकृत गाउँपालिका िेत्रमा कार्ि अनमुलतका िालग ५००० 
३१ पिु हाउस व्र्वसार्  पिु हाउस िगार्तका व्र्वसार् ४००० 

३२ झोिा कुम्िाको व्र्ापारी पटके शलु्क प्रलत कुम्िा (रलसि अलनवार्ि 
गाउँपालिकाभर १५ दिनसम्म िागू हनुे) 

१००० 

३३ अन्र् नतोवकएको व्र्वसार् र्स ऐनमा उल्िेि भए बाहेक ३००० 

नोटाः व्र्वसार् िताि गरेपलछ प्रत्रे्क आलथिक वर्िमा नवीकरण गनुिपने छ। नववकरण गिाि र्स अनसूुिीको 
िरको ५० प्रलतशतिे हनु आउने िस्तरु िाग्नेछ ।  

 

अनसूुिी ५ 

िलिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकर 

क्र.सं. वववरण ववस्ततृ  वववरण िर 

१ िलिबटुी पाँिऔिें, घोिाताप्र,े सतवुा, वन आि ुिगार्तका सबै 
प्रकारका िलिबटुीहरुको प्रिलित बिार मूल्र्को ५% 

२ भीर मौरीको मह प्रिलित बिार मूल्र्को (न्रू्नतम)् ५% 

३ काठ प्रलत  घन वर्ट (रु) ५ 
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४ कवािी  माि  लससा, कागि, प्िावष्टक प्रलत वकिो ०.५ 

५ िोटो प्रलत  लिटर/वकिो ५ 

६ 
काननुिे लनर्धे गरेको बाहेक अन्र् मतृ वा माररएका िीविन्तकुो हाि, लसङ, छािा, प्वाँि 

(कूि मूल्र्को) 
२% 

 

अनसूुिी ६ 

सवारी  साधन कर 

प्रिेश कानून बमोजिम 

 

अनसूुिी ७ 

ववज्ञापन  कर 

सावििलनक स्थिमा  ववज्ञापन वा साइन बोिि रािे वापत वावर्िक 

क्र.सं. वववरण ववस्ततृ वववरण िर 

१ होलििङ बोिि प्रलत वगि वर्ट ५० 

२ रवङ्गन ववज्ञापन (फ्िेक्स) प्रलत वगि वर्ट २५ 

३ अन्र् पोष्टर, पम्पिेट प्रलत वगि वर्ट १० 

 

 

अनसूुिी ८ 

मनोरञ्जन कर 

क्र.सं. वववरण ववस्ततृ वववरण िर 

१ मेिा महोत्सव प्रलत दिन १००० 

२ िेिकूि िगार्त अन्र् मनोरञ्जनात्मक कार्िक्रम प्रलत कार्िक्रम १००० 
३ क्र्ारम बोिि प्रलत क्र्ारम बोिि १००० 

 

अनसूुिी ९ 

बहाि लबरौटी कर 

क्र. सं. वववरण ववस्ततृ वववरण िर 

१ टहरा नबनाई सावििलनक िग्गा बहाि (मखु्र् बिार) (वावर्िक) प्रलत वगि लमटर ५० 

२ टहरा नबनाई सावििलनक िग्गा बहाि (मखु्र् बिार 
बाहेक) (वावर्िक) प्रलत वगि लमटर २५ 
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३ सावििलनक स्थिमा ढुङ्गा लगट्टी बािवुा थपुारे वापत प्रलत दिन १० 

४ लनमािण, रेििेि ममित सम्भार ििि अनसूुिी ३ मा तोवकएको 
न्रू्नतम ्भािा िर बमोजिम 
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अनसूुिी १० 

पावकि ङ शलु्क (तोवकएको  पावकि ङ िेत्रमा मात्र) 

क्र.सं. वववरण ववस्ततृ वववरण िर 

१ िईु पाङ्ग्ग्र ेसवारी साधन  ५ 

२ िार पाङ्ग्ग्र ेसवारी साधन प्रलत घण्टा रु ५ 

 

 

अनसूुिी ११ 

टे्रवकङ शलु्क 

क्र.सं. वववरण ववस्ततृ वववरण िर (न.ेरु.) 

१ स्विेशी प्रलत दिन प्रलत व्र्जि २० 

२ वविेशी प्रलत दिन प्रलत व्र्जि १०० 

नोटाः स्विेशी ववद्याथीहरुिाई ५० प्रलतशत छूट 
 

 

अनसूुिी १२ 

सेवा शलु्क िस्तरु  (लसर्ाररश र प्रमाजणत  शलु्क) 

क्र.सं. वववरण ववस्ततृ  वववरण िर 

१ 

प्रमाजणत शलु्क 

नाता प्रमाजणत गने १५० 

२ िन्म लमलत प्रमाजणत गने, गराउन े १५० 

३ वववावहत प्रमाजणत २०० 

४ अवववावहत प्रमाजणत गने ५०० 

५ घर पाताि प्रमाजणत गने ३०० 

६ व्र्जिगत वववरण प्रमाजणत गने २०० 

७ िीववतसँगको नाता प्रमाजणत गने १५० 

८ हकवािा वा हकिार प्रमाजणत गने ५०० 

९ कागि र मन्िरुीनामा प्रमाजणत गने २०० 

१० िग्गा मूल्र्ाङ्कन लसर्ाररश प्रमाजणत गने ५०० 

११ आलथिक अवस्था कमिोर वा ववपन्नता प्रमाजणत ० 

१२ संरिक प्रमाजणत गने १५० 
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१३ आलथिक अवस्था बलिर्ो वा सम्पन्नता प्रमाजणत ५००० 

१४ 

लसर्ाररश शलु्क 

अंग्रिेी माध्र्र्ममा लसर्ाररश तथा प्रमाजणत गने ३०० 

१५ अपाङ्ग लसर्ाररश ० 

१६ नाबािक पररिर्पत्र लसर्ाररश ५० 

१७ व्र्जिगत संरिक लसर्ाररश गने ० 

१८ संस्थागत संरिक लसर्ाररश गने १५० 

१९ नागररकता लसर्ाररश १५० 

२० नागररकता प्रलतलिपी लसर्ाररश १५० 

२१ वैवावहक अवङ्गकृत नागररकता लसर्ाररस ५०० 

२२ छात्रवृजत्त लसर्ाररश (ववपन्न छात्रवृजत्त लनशलु्क) १५० 

२३ बहाि करको िेिािोिा लसर्ाररश १५० 

२४ मोही िगत कट्टाको लसर्ाररश १५० 

२५ घरिग्गा करको िेिािोिा गरी लसर्ाररस गने २०० 

२६ 
व्र्ापार व्र्वसार् बन्ि भएको, सिािन नभएको वा व्र्ापार 
व्र्वसार् हुँिै नभएको लसर्ाररश गने 

१०० 

२७ लमिापको कागि गराउने लनवेिन िताि गनि लसर्ाररस गने २०० 

२८ लनाःशलु्क स्वास््र् उपिार लसर्ाररश ० 

२९ सशलु्क स्वास््र् उपिार लसर्ाररस १०० 

३० पिुािमा पक्की घर कार्म गनि लसर्ाररस (प्रलत वगि लम) घरिे ििेको ५ 

३१ पिुािमा कच्िी घर कार्म गनि लसर्ाररस (प्रलत वगि लम) ३ 

३२ िार वकल्िा लसमाना कार्म/प्रमाजणत ५०० 

३३ 
र्रक-र्रक नाम, थर, िन्म लमलत तथा प्रमाजणत िवैु नाम गरेको 
व्र्जि एकै हो भने्न लसर्ाररश 

२०० 

३४ नाम, थर वा िन्मलमलत संशोधनको लसर्ाररश २०० 

३५ अस्थार्ी/स्थार्ी बसोबास लसर्ाररश १५० 

३६ िग्गा िताि लसर्ाररश ३०० 

३७ िग्गाधनी पूिाि हराएको लसर्ाररश २०० 

३८ वकत्ताकाट गनि लसर्ाररश २०० 

३९ नामसारी गनि लसर्ाररस २०० 

४० िग्गाको हक सम्बन्धमा लसर्ाररस २०० 

४१ मतृकसँगको नाता प्रमाजणत तथा सििलमन लसर्ाररस १५० 

४२ िीववत रहेको लसर्ाररश १५० 

४३ उद्योग ठाउँसारी गनि लसर्ाररश ३०० 
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४४ ववद्यािर् िोल्न लसर्ाररस १००० 

४५ सामिुावर्क ववद्यािर्को किा कोठा थप्न लसर्ाररस (प्रलत किा) ५०० 

४६ लनिी ववद्यािर्को किा कोठा थप्न लसर्ाररस (प्रलत किा) १००० 
४७ ववद्यािर् ठाउँसारी गनि लसर्ाररस ५०० 

४८ पािन पोर्णका िालग लसर्ाररस ० 

४९ धारा ििानको िालग लसर्ाररस ५० 

५० ववद्यतु ििानको िालग लसर्ाररस ५० 
५१ नर्ाँ व्र्वसार् िताि लसर्ाररश ५०० 
५२ व्र्वसार् नवीकरण लसर्ाररश ३०० 
५३ संस्था िताि लसर्ाररश ५०० 
५४ र्ोिना सम्झौता लसर्ाररश २०० 

५५ उपभोिा सलमलत िताि लसर्ाररश २०० 
५६ बैंक िाता िोल्न लसर्ाररश ३०० 
५७ र्ोिनाको भिुानी/र्रर्ारक लसर्ाररश ०.५% 

५८ उद्योग िताि लसर्ाररश १००० 

५९ कोटि वर् लमनाहा लसर्ाररश ० 

६० कोठा िोल्ने कार्ि/ रोहबरमा बस्ने ५०० 

६१ सजििलमन मिुलु्का ५०० 

६२ र्ोिना सम्झौता शलु्क प्रलत र्ोिना ५०० 
६३ नेपाि सरकारको नाममा बाटो कार्म लसर्ाररश ५०० 

६४ 
गा.पा.लभत्र कार्ि िेत्र भएका क्िब, संघ/संस्था (गैरनार्ामूिक), सहकारी संस्था 
सूिीकृत १००० 

६५ िौपार्ा सम्बन्धी लसर्ाररश प्रलत िौपार्ा ५० 

६६ 
घर िग्गा नक्सा 
पास िस्तरु 

पक्की घर २००० 

कच्िी घर १००० 

६७ 
घर सम्पन्न 
लसर्ाररस 

पक्की घर २००० 

कच्िी घर १००० 

६८ 

व्र्जिगत घटना 
िताि शलु्क (३५ 

दिनलभत्र 
लनशलु्क) 

िन्म िताि/प्रलतलिपी ५० 

मत्र् ुिताि/प्रलतलिपी ५० 

वववाह िताि/प्रलतलिपी ५० 

बसाइसराइ (आउन/ेिाने) िताि/प्रलतलिपी ५० 

सम्बन्ध लबच्छेि िताि/प्रलतलिपी ५० 

६९ अन्र् र्समा उल्िेि भए बाहेकको लसर्ाररश/प्रमाजणत ५०० 
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अनसूुिी १३ 

पर्िटन शलु्क (प्रलतदिन) 

क्र.सं. वववरण ववस्ततृ वववरण िर (न ेरु) 

१ दृष्र्ाविोकन 
स्विेशी  ५० 

वविेशी १०० 

२ अध्र्र्न भ्रमण 
स्विेशी  ५० 

वविेशी १०० 

नोटाः स्विेशी ववद्याथीहरुिाई ५० प्रलतशत छूट, अपाङ्ग, ज्रे्ष्ठ नागररक, अलत ववपन्न व्र्जििाई प्रमाणका 
आधारमा लनाःशलु्क 

 

 

अनसूुिी १४: 

र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापन शलु्क 

क्र.सं. वववरण ववस्ततृ वववरण िर 

१ होटि व्र्वसार् वावर्िक ५०० 

२ पसि वावर्िक २०० 

३ घरबाट लनस्कने र्ोहर वावर्िक १०० 

तोवकएको स्थान बाहेक िथाभावी र्ोहर गने, थपुाने कार्ि गरेमा कानून बमोजिम थप िररवाना गररन े।  
 


