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थुलुङ दुधकोशी गाउँपाललकाको आलथिक लिधेयक २०७९ 

 

गाउँपाललकाको िर्ि सम्बन्धी प्रस्तािलाई कायािन्ियन गनि बनेको लिधेयक 

 

प्रस्तािनााः थलुङु दधुकोशी गाउँपाललकाको आलथयक वर्य २०७९/०८० को अथय सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ायन्वर्न गनयको लनलमत्त 

स्थानीर् कर तथा शलु्क संकलन गने छुट लदन ेतथा आर् संकलनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनय वाञ्छनीर् भएकोले, नपेालको संलवधानको 

२२८ को  उपधारा २ बमोलिम थलुङु दधुकोशी गाउँ सभाले र्ो ऐन बनाएको छ । 

 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भाः र्स ऐनको नाम “आलथयक ऐन २०७९” रहकेो छ ।  

      र्ो ऐन २०५९ साल श्रावण १ गतदेलेि थलुङु दधुकोशी गाउँपाललका क्षेत्रमा लाग ूहुनेछ ।  

२. सम्पलत कराः गाउँपाललका क्षते्रलभत्र अनुसलुि १ वमोलिम सम्पलत कर धरिग्गा कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ । 

३. भूलम कर, मालपोताः गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र अनुसलूि २ वमोलिम भलूम कर मालपोत लगाइन ेर असलू उपर गररनछे । 

४. घर बहाल कराः गाउँपाललका क्षते्रलभत्र कुन ैव्र्लि वा संस्थाल ेभवन, घर, पसल, ग्र्ारेि, गोदाम, टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी परेू 

आंलशक तवरल ेवहालमा लदएकोमा अनुसलूि ३ बमोलिम घर िग्गआ बहाल कर लगाइने र असलू गररनछे ।  

५. व्यिसाय कर:  गाउँपाललकाको क्षेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूँिीगत लगानी आलथयक कारोबारका आधारमा अनुसलूि 

४ वमोलिम व्र्वसार् कर लगाइने र असलू उपर गररनछे ।  

६. जलिबुटी, किािी र जीिजन्तु कराः गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र कुन ैव्र्लि वा संस्थाले ऊन, िोटो, िलिबुटी, वनकस र कवािी माल 

र प्रिललत काननुते लनरे्ध गररएको िीविन्त ु बाहकेका अन्र् माररएका िीविन्तकुो हाि, लसङ, प्वािँ, छाला िस्ता वस्तुको 

व्र्वसालर्क कारोबार गरेवापत अनसुलूि ५ वमोलिमको कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ । 

 

७. सिारी साधन कराः गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र दताय भएका सवारी साधनमा अनुसलूि ६ बमोलिम सवारी साधन कर लगाइने र असलु 

उपर गररनछे (प्रदशे कानुन स्वीकृत भई सो काननु व्र्वस्था भएकाल ेसोही बमोलिम हुनछे ) ।  

८. लिज्ञापन कराः गाउँपाललका क्षेत्र हनुे लवज्ञापनमा अनुसलूि ७ बमोलिम लवज्ञापन कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ । तर प्रदशे कानून 

स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोलह बमोलिम हनुेछ । 

 

९. मनोरन्जन कराः गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र हुने मनोरन्िन व्र्वसार् सेवामा अनुसलूि ८ बमोलिम व्र्वसार् कर लगाइने र असलु उपर 

गररनेछ । तर प्रदशे काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोलह बमोलिम हुनेछ । 

१०. बहाल लिटौरी शुल्काः गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र आफुल ेलनमायण, रेिदिे वा संिालन गरेका अनुसलूि २ मा उल्लेि भए अनुसार हाट 

बिार वा पसलमा सोही अनुसलूिमा भएको व्र्स्था अनुसार बहाल लवटौरी शलु्क लगाइन ेर असलू उपर गररनेछ ।  

११. पालकि ङ शुल्काः गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र कुन ैसवारी साधनलाई पालकय ङ सलुवधा उपलब्ध गराए बापत अनुसलूि १० बमोलिम पालकय ङ 

शलु्क लगाइन ेर असलू उपर गररनछे। 

१२. टे्रलकङ्ग, कोयोलकि क्यानोइङ्ग बन्जीजलम्पङ्ग, लजपफ्यालर र र् यापलटङ्ग शुल्काः गाउँपाललकाले आफ्नो क्षते्रलभत्र 

टे्रलकङ्ग, कोर्ोलकि क्र्ानोइङ्ग बन्िीिलम्पङ्ग, लिपफ्र्ालर र र् र्ापलटङ्ग सेवा वा व्र्वसार् संिालन गरेवापत अनुसलूि ११ 

बमोलिमको शलु्क लगाइन ेर असलु उपर गररनछे । 

 

१३. सेिा शुल्क, दस्तुराः गाउँपाललकाले लनमायण संिालन वा व्र्वस्थापन गरेका अनुसलूि १२ मा उल्लेलित स्थानीर्      पवूायधार र 

उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसलूिमा व्र्वस्था भए अनुसार शलु्क लगाइने र असलू उपर गररनछे । 

 

१४. पयिटन शुल्काः गाउँपाललकाल ेआफ्नो क्षते्रलभत्र प्रवेश गने पर्यटकहरुबाट अनुसिूी १३ मा उलल्ललित दरमा पर्यटन शलु्क लगाईन े

र असलु उपर गररनेछ । तरप्रदशे कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोलह बमोलिम हनुेछ । 



 

१५. कर छुटाः र्स ऐन बमोलिम कर लतने दालर्त्व भएका व्र्लि वा संस्थाहरुलाई कुन ैपलन लकलसमको कर छुट लदईने छैन ।  

१६. कर तथा शुल्क संकलन सम्बलन्ध कायिलिलधाः र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्था अनुसार कर तथा शलु्क संकलन सम्बलन्ध कार्यलवलध 

गाउँपाललकाले तोके अनुसार हनुेछ । 

 

कर छुट तथा कर लनधािरण सम्बन्धी लिशेर् व्यिस्था : 

 

रािव्श्र परामशय सलमलतको लसफाररस अनुसार कर छुट तथा अनुसिुीमा समावेश नभएको कुन ै लशर्यक्रमा करको दर लनधायरण गाउँ 

कार्यपाललकाको बैठकल ेगनय सक्नछे । 

 

 

 

अनुसुलि १: सम्पलि कर 

 

सम्पलि कर 

मलू्र्ांकन रकमलाई रु लाि मा पररणत गरी करको दर लनधायरण हुनछे 

 

 

१. सात लाि रुपैर्ा ँसम्मको मलू्र्ाकंनमा 

 

एकमषु्ठ रु २० 

२. सात लाि भन्दा बढी बीसलाि रुपैर्ा ँसम्मको 

 

रु ५० रु पिास) 

३. बीसलाि रुपैर्ाभँन्दा बढी पिासलाि सम्मको रु १०० (रु एकसर्) 

 

४. पिास लाि भन्दा बढ़ी रु २०० 

 

 

अनुसुलि २: भुलमकर (मालपोत) 

 

भुलम कर (मालपोत)  दर रु 

सबै प्रकारको लालग १० 

िा. ल.ु आ. ब. मा मालपोत दस्तुर नबुझाएमा लाग्ने िररवाना दण्ि िररवाना महलमा तोलकए बमोलिम हनुेछ ।  

 

 

अनुसुलि ३: घरजग्गा बहाल कर 

 

लस. नं. शीर्िक दर रु. 

१. घर िग्गा बहाल कर 

 

१० % 

 



अनुसुलि ४: व्यिसाय कर 

 

व्यिसायको लकलसम व्यिसाय दताि शुल्क रु नलिकरण दताि शुल्क रु 

१. होटल रेषु्टरेन्ट लि सलहत ३००० १५०० 

२. होटल रेषु्टरेन्ट ३२००० १००० 

३. मास ुपसल २००० १००० 

४. सनुिाँदी गरगहना पसल  

 

३००० १५०० 

५. फेन्सी पसल / कपिा पसल १५०० १००० 

६. लवलवध श्रंगार पसल (थोक/ िदु्रा) १००० ५०० 

७. नलवकरण सामाग्री (हाियवेर्र) ३००० १५०० 

८. िाद्यान्न, लकराना, लिलर (िदु्रा) ३००० १५०० 

९. भाँिा र लगफ्ट पसल २००० १००० 

१०. स्टेसनरी १५०० १००० 

११. फोटो स्टूलिर्ो २००० १००० 

१२. अन्र् संिार सेवा प्रदार्क ५००० २५०० 

१३. इलेक्ट्रोलनक्स पसल तथा ममयत १५०० १००० 

१४. सवारी मोटर पाट्यस वकय सप २००० १००० 

१५. लग्रल उद्योग २००० १००० 

१६. कवािी सामानको थोक लवके्रता २००० ५०० 

१७. टेण्ट हाउस / गाउण्ि लसस्टम  २००० ५०० 

१८. लवलत्तर् संस्था (लनिी) 

क वगय 

ि वगय 

ग वगय 

घ वगय 

 

क) १०००० 

ि) ७००० 

ग) ५००० 

घ) ५००० 

 

क) ५००० 

ि) ४००० 

ग) २५०० 

घ) २५०० 

 

१९. सहकारी संस्था  २००० १००० 

२०. और्लध पसल /ल्र्ाब ३००० १५०० 

२१. पश ुऔर्लध पसल /ल्र्ाब  ३००० १५०० 

२२. इलेक्ट्रोलनक्स पसल ३००० १५०० 

२३. फलनयिर (काष्ठ, मेटल) उद्योग ३००० १५०० 

२४. लनिी अस्पताल, पोललरलक्ललनक ५००० २५०० 

२५. लमल १००० ५०० 

२६. कपिा लसलाई  १००० ५०० 

२७. हरे्र कलटङ १००० ५०० 

२८. ल फमय २००० १००० 



२९. लनिी लवद्यालर् अनमुती तथा नलवकरण 

क. १ दलेि ५ सम्म 

ि. १ दलेि ८ सम्म 

ग. १ दलेि १० सम्म 

कक्षा वलृि बापत प्रलत कक्षाको रु. ५००० 

 

क) १५००० 

ि) २०००० 

ग) २५००० 

 

क) १०००० 

ि) १०००० 

ग) १५००० 

३०. लनमायण व्र्वसार्ी, गाउँपाललका 

प्रधान कार्ायलर् भएको 

क. क वगय 

ि. ि वगय 

ग. ग बगय 

घ. घ वगय 

 

 

 

क) २०००० 

ि) १५००० 

ग) १०००० 

घ) ५००० 

 

 

 

 

क) १२००० 

ि) ९००० 

ग) ६००० 

घ) ३००० 

३१. आर्ल पम्प वा कारोबार गन े १०००० ५००० 

३२. तरकारी पसल १००० ५०० 

३३. िस्मा पसल २००० १००० 

३४. नसयरी र फलफूलका लबरुवा लबक्री लवतरण १००० ५०० 

३५. रंग रोगन पसल (थोक) ३००० १५०० 

३६. कम्प्र्टूर इलन्स्टच्र्टु २००० १००० 

३७. अलिट फमय २००० १००० 

३८. उद्योग  

ि) ५ लाि सम्म पुँिी भएको  

ि) २० लाि सम्म पुँिी भएको 

ग) २० लाि भन्दा बढी पुँिी भएको 

 

 

क) २००० 

ि) ५००० 

ग) १०००० 

 

क) १०००० 

ि) २५०० 

ग) ५००० 

३९. पल हाउस ४० रेलमटेन्स सेवा ३००० १५०० 

४०. रेलमटेन्स सेवा ३००० १५०० 

४१. कलटङ ढुगंा १५०० १००० 

४२. क्रसर उद्योग १०००० ५००० 

४३. ब्लक उद्योग, इट्टा उद्योग  ७००० ४००० 

४४. कुिरुा फमय उद्योग २००० १००० 

४५. कृलर्िन्र् वस्तुको गोदाम तथा (लनर्मानुसार कर 

नलाग्न ेबाहके) 

५००  

४६. अन्र् व्र्वसार् दताय ५००० ३००० 

४७. मंलदरा लिलर ३००० २००० 

४८. अन्र् व्र्वसार् दताय २००० १००० 

४९. कृलर् व्र्वसार् दताय १००० ५०० 

५०. पश ुव्र्वसार् दताय १००० ५०० 



अनसुलि ५: जलिबुटी किािी र जीिजन्तु (प्रलतबलन्धत बाहेक) कर 

 

जलिबुटी किािी र जीिजन्त ु(प्रलतबलन्धत बाहेक) कर प्रलत केजी  दर प्रलत केजी रु 

१. अलैंिी २५ 

२. लिराइतो २० 

३. अदवुा ५ 

४. सतुवा १०० 

५. लटम्बुर ५ 

६. लवर्  

७.पािँऔल े ५० 

८. पािन वेद ५० 

९. ठूलो ओिती ५० 

१०. अल्लो ५ 

११. लौंठ सल्ला ५ 

१२. लोिा ५ 

१३. कवािी सामान प्रलत के लि. ०.५० 

१४. लिविन्त ुलनकाशी (भैंसी/ गोरु/ बाख्रा/ बंगरु) १००/५०/१०/१० 

 

 

अनुसुलि ६: सिारी साधन कर 

 

क्र.सं. लििरण दर (रु) 

१.  सम्पणूय सवारी साधन प्रदशे सरकारने तोके बमोलिम 

२.   

 

अनुसुलि ७: लिज्ञापन कर 

 

लवज्ञापन कर रु  

१. होलिङ्ग बोिय प्रलत बगय लफट २० 

२. फ्ल्र्ास बोिय प्रलत वगय फीट  १० 

३. लभत्त ेलेिन प्रलत वगय लफट ५ 

 

 

अनुसुलि ८: मनोरञ्जन कर 

 

लििरण दर 

मनोरन्िन कर प्रदशे कानुन बमोलिम 



अनुसुलि ९: बहाल लबटौरी शुल्क 

 

बहाल लबटौरी शुल्क दर रु. 

१. सावयिलनक स्थानमा टहरा लनमायण गरी व्र्वसार् गन ेवालर्यक रु.५ प्रलत वगय लफट ५० 

२. सावयिलनक स्थलमा साप्तालहक रुपमा मात्र पसल राख्न ेप्रलत पटक ५० 

 

 

 

 

अनुसुलि १०: पालकि ङ शुल्क 

 

पालकि ङ शुल्क दर रु 

१. बस, ट्रक, हलेव गािी ५० 

२. िीप कार अन्र् साना गािी २० 

 

 

अनुसुलि ११: टे्रलकङ, कायालकङ, प्याराग्लाईलिङ कर 

 

लििरण दर (रु) 

टे्रलकङ,  कार्ालनङ,  क्र्ानोलनङ, र् र्ाफ्लटङ,  प्र्ाराग्लाइलिङ,  लिप फ्लार्र, बन्िी 

िलम्पङ 

५०० 

 

 

अनुसुलि १२: सेिा शुल्क तथा दस्तुर 

 

सेिा शुल्क तथा दस्तुर  दर रु 

सेिा शुल्क  

१. अिल सम्पलत मलु्र्ाङ्कन सेवा शलु्क  

क. १ लाि दलेि २० लािसम्म 

ि. २० लाि दलेि मालथ थप प्रलत लाि 

 

क. ३००० 

ि. १०० 

२. अिल सम्पलत मलु्र्ाङ्कन सेवा शलु्क 

    क. १ लाि दलेि २० लािसम्म 

    ि. २० लाि दलेि मालथ थप प्रलत लाि  

 

क. ३००० 

ि. १०० 

३. गा.पा को हल भािा सेवा शलु्क १००० 

४. गा पा िलैसबी भािा प्रलत घण्टा इन्धन बाहके २५०० 

५. फोरमैला व्र्वस्थापन सेवा शलु्क (प्रलतघर) रु. ५० प्रलत मलहना 



लसफाररस तथा प्रमाणीत  

१. अपतुाली लसफारीस दस्तुर १००० 

२. पक्की घर प्रमालणत ५०० 

३. कच्िी घर प्रमालणत २०० 

४. बसोवास प्रमालणत ५०० 

५. उद्योग ठाउँसारी गनय लसफारीस १००० 

६. व्र्ावसालर्क घर कोठा िोले ५०० 

७. आवालसर् घर कोठा िोल्न े ५०० 

८. हकभोग तथा िोतभोग र छुट दताय लसफारीस  २०० 

९. साना घरेल ूउद्योगमा आगलागी लसफारीस  २०० 

१०. मझौला उद्योगमा आगलागी लसफारीस ३०० 

११. ठुला उद्योगमा आगलागी लसफारीस ५०० 

१२. सवयसाधारणको घर टहरा आगलागी सफारीस लनशलु्क 

१३. नक्सापास लकताब दस्तरु  ५०० 

१४. संघसस्थाको बैंक िाता िोल्दा लसफारीस ३०० 

१५. घरपाताल प्रमालणत २०० 

१६. व्र्वसार् प्रमाणपत्र दस्तुर १५० 

१७. घर कार्म लसफारीस वा लनमायणालधन रहकेो लसफारीस  १०० 

१८. वैदलेशक रोिगारीमा मतृ्र् ुहुनकेो लसफारीस लनशलु्क 

१९. रुि काट्न ेलसफारीस  

   क. सल्लो, उलत्तस लगार्त काननू अनुसार कटान गनय लमल्ने       रुिहरु 

रु. ५० 

२०. सहललर्त काठको लसफारीस १००० 

२१. लवद्यतु ििान लसफाररस २०० 

२२. लवद्यतु लिफेि ििान लसफारीस १००० 

२३. लवद्यतु टान्सफरमयर ििान लसफारीस ४००० 

२४. व्र्वसार् दताय तथा नलवकरण लसफाररस  

क. व्र्वसार् दताय रु ५ लाि सम्म 

ि. व्र्वसार् दताय रु ५ लाि दलेि १५ नाि सम्म 

ग. व्र्वसार् दताय रु १५ लाि दलेि २५ लाि  

घ. व्र्वसार् दताय रु २५ लाि मालथ सम्म 

 

क. ५०० 

ि. १००० 

ग. १५०० 

घ. २००० 

२५. िानपेानीको धारा ििान १०० 

२६. संस्था दताय लसफारीस ५०० 

२७. संस्था नलवकरण लसफाररस ३०० 

२८. लसनेमाहल िोल्ने लसफारीस  १०००० 

२९. मलेा सकय स अनमुलत लसफाररस २००० 

३०. कर लतरेको रलसदको प्रलतलललप लनशलु्क 

३१. व्र्ापारव्र्वसार् बन्द भएको वा हुद ैनभएको लसफारीस ५०० 



अलमनको लालग गररने लसफाररस  

१. बिा नं ६ को िग्गाको हकमा  

   क. ३ रोपनी सम्म िग्गा भएकोलाई एक लकत्ता मान्ने 

   ि. ३ दलेि १० रोपनीसम्मलाई 

   ग. १० रोपनी दलेि मालथ 

३ रोपनी भन्दा सानो क्षते्रफल हुने गरी फरक फरक लकता 

भएमा प्रलत लकत्ता रु. १५०० लाग्नछे । 

 

क. २००० 

ि. २५०० 

ग. ३००० 

 

२. विा नं १, २, ३ र ७ को िग्गाको हकमा  

   क. ३ रोपनी सम्म िग्गा भएकोलाई एक लकता मान्ने 

   ि. ३ दलेि १० रोपनीसम्मलाई 

   ग. १० रोपनी दलेि मालथ 

३ रोपनी भन्दा सानो क्षते्रफल हुने गरी फरक फरक लकत्ता 

भएमा प्रलत लकत्ता रु. २००० लाग्नछे । 

 

क. २५०० 

ि. ३५०० 

ग. ४००० 

 

३. विा न ४, ५ र ८ को िग्गाको हकमा 

   क. ३ रोपनी सम्म िग्गा भएकोलाई एक लकत्ता मान्ने 

   ि. ३ दलेि १० रोपनीसम्मलाई 

   ग. १० रोपनी दलेि मालथ  

३ रोपनी भन्दा सानो क्षते्रफल हुने गरी फरक फरक लकता 

भएमा प्रलत लकत्ता रु २५०० लाग्नछे । 

 

क. ३००० 

ि. ३५०० 

ग. ४००० 

 

४. बिा नं १ को िग्गाको हकमा 

क. ३ रोपनी सम्म िग्गा भएकोलाई एक लकला मान्ने  

ि. ३ दलेि १० रोपनीसम्मलाई  

ग. ग १० रोपनी दलेि मालथ 

३ रोपनी भन्दा सानो क्षते्रफल हुने गरी फरक फरक लकत्ता 

भएमा प्रलत लकत्ता रु ३००० लाग्नछे । 

 

 

क. ३५०० 

ि. ४००० 

ग. ४५०० 

 

संस्थागत लशिण संस्था दताि (गा.पा. ले गने) लसफाररस (रु)  

१. क्र्ाम्पस  २०००० 

२. प्रालवलधक लशक्षण संस्था १०००० 

घर नक्शा पास तथा अलभलेलिकरण (रु प्रलत वगयफुट) 

१. आवालसर् आर लस.लस. भवन 

 क. बेसमेन्ट र सबै तल्ला १००० वगयलफट क्षते्रफलसम्म 

 ि. १००१ लफट २५०० वगयलफट क्षेत्रफलसम्म 

 ग. २५०१ वगयलफट दलेि ५००० वगयलफट क्षते्रफलसम्म 

 घ. ५००१ वगयलफटभन्दा मालथ 

 

क. ५ 

ि. ६ 

ग. १० 

घ. १२२ 

२. िस्ताछाना भएको लोिलवर्ररंग भवन २ 

३. काठको घर वा गोठ घर प्रलत वगयफुट १ 

 



 अन्य दैलनक लसफाररस (रु)  

१. लनवेदन दस्तुर  लनशलु्क 

२. नाता प्रमालणत 

 क. स्वदशे प्रर्ोिनको लालग 

 ि. लवदशेी प्रर्ोिनको लालग 

 

क. २०० 

ि. १००० 

३. िन्मलमलत प्रमालणत गन े २०० 

४. लववाह प्रमालणत तथा अलववालहत प्रमालणत २०० 

५. अग्रेलि माध्र्ाम लसफारीस तथा प्रमालणत ५०० 

६. बसाईसराई प्रमालणत २०० 

७. मतृ्र् ुप्रमालणत १०० 

८. व्र्लिगत लववरण प्रमालणत  २०० 

९. हकवाला वा हकदार प्रमालणत २०० 

१०. संरक्षक प्रमालणत गन ेतथा संस्थागत र व्र्लिगत संरक्षक लसफारीस गन े २०० 

११. वैदलेशक अध्र्र्न तथा रोिगार लसफाररस १००० 

१२. आलथयक अवस्था कमिोर तथा लवपन्नता प्रमालणत वा लसफाररस लनशलु्क 

१३. नागरीकता ललन को लागी लसफारीस  २०० 

१४. बहालकर को लेिािोिा प्रमालणत २०० 

१५. मोही लगत कट्टी को लसफारीस ५०० 

१६. िार लकल्ला प्रमाणीत २०० 

१७. कागि मञ्िरुीनामा प्रमाणीत २०० 

१८. न्र्ार्ीक सलमलतमा उिरुी दतााय वा लमलापत्रको कागिात गराउन े

लनवेदन दताय लसफारीस 

२०० 

१९. लनशलु्क वा सशलु्क स्वस््र् उपिारको लसफारीस गन े लनशलु्क 

२०. घरबाटो प्रमाणीत  २०० 

२१. पिुायमा घर कार्म गनय लसफारीस १०० 

२२. नाम वा िन्मलमलत संसोधन लसफारीस  २०० 

२३. िग्गाधलन पिुाय हराएको लसफारीस २०० 

२४. लकत्ताकाट गन ेलसफारीस  २०० 

२५. नामसारी गने लसफारीस २०० 

२६. िग्गाको दताय लसफारीस २०० 

२७. मतृक सँगको नाता प्रमालणत तथा लसफारीस  २५० 

२८. लवपन्न लवद्याथी छात्रवलृत्त लसफाररस लनशलु्क 

२९. लिलवत रहकेो लसफारीस  १०० 

३०. अपाङ्ग लसफाररस लनशलु्क 

३१. अस्थार्ी तथा स्थार्ी बसोबास लसफाररस २०० 

३२. आलथयक अवस्था कमिोर लसफाररस  लनशलु्क 

३३. आलथयक अवस्था बललर्ो लसफाररस ५०० 

३४. दवैु नाम गरेको व्र्लि एउटै हो भन्न ेलसफाररस २०० 



३५. िन्म लमलत प्रमाणीत २०० 

३६. िग्गा मलू्र्ांकन लसफाररस तथा प्रमाणीत २०० 

३७. अदालत कोट लक लमनाहा लसफाररस लनशलु्क 

३८. नाबालक पररिर् पत्र लसफाररस २०० 

३९. िौपार् सम्बलन्ध लसफाररस २०० 

४०. दललत आलदवासी िनिाती लसफाररस  लनशलु्क 

४१. संस्थागत लवद्यालर् ठाउँसारी लसफाररस २१००० 

४२. लववरण िलुाई पठाउने कार्यका लालग लसफाररस  २०० 

४३. पेन्शन लसफारीस वैदलेशक मलुकु १००० 

४४. पेन्शन लसफारीस नपेाल को लागी ५०० 

४५. पालनपोर्णको लागी लसफारीस २०० 

४६. वैवालहक अंलगकृत नागरीकता लसफारीस ५०० 

४७. साधारण लसफारीस  २०० 

४८. सलियलमन / मिुलु्का ५०० 

४९. दरलपठ लसफाररस प्रलत पााना १०० 

५०. नागररकता प्रलतललपी लसफाररस १०० 

५१. प्ललटङ इिाित लसफाररस प्रलत रोपनी २००० 

५२. छात्रवलृत्त लसफाररस लनशलु्क 

५३. लवद्यालर् संिालन वा कक्षा स्तर वलृि लसफाररस ५०० 

५४. उद्योग ठाउँसारी लसफाररस ५०० 

क. पाललका लभत्रको एक विाबाट अको विामा 

ि. पाललका बालहर 

क. १००० 

ि. ५००० 

  

४९. प्रलतलललप वा प्रलतलललपको लालग लसफाररस तोलकएको शलु्लमा थप ५० 

५०. अन्र् लसफाररस १०० 

दण्ि जरीिाना  

१. िनसकैु कर तथा गैर कर १ वर्य लमत्र लतन आएमा कर तथा गैर करको २५ % 

२. त्र्स पलछको प्रत्रे्क वर्य िप  १५ % 

३. पश ुिौपार्ा िथाभालव छािेमा ५० 

४. िथाभालव फोहोर फालमेा २०० 

५. सिकमा िथाभालव सामाग्री बुपारेमा ५०० 

६. ३५ लदन नाधी दतां हनुे व्र्लिगत घटना सङ्लघर् कानुन बमोलिम 

प्राकृलतक स्रोत उपयोग कर (ढुङ्गा, लगरि, बालुिा भ्याट बाहेक)  

१. ट्र्ाक्टर प्रलत लट्रप ५०० 

२. लटप्पर६ िक्के प्रलत लट्रप १००० 

३. घर छाउने कलटङ िशु प्रलत लट्रप (ट्रर्ाक्टर) २००० 
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