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१.पृष्ठभुिी 

नेपािको संलिधान २०७२ धारा २२८ उपधारा २ अनुसचुी ८ का स्थालनय तहका एकि अलधकारहरु मध्य ेकर 

िगाउन पाउने संिधैालनक अलधकार प्रयोग गरी स्थालनय तहि े आन्तरीक स्रोत बनाउन सलकने हतेिेु स्थालनय 

तहको योजना तथा बजते तजुुमा लदग्दशनु २०७४ बदुा नं ५ प्रािधान अनसुार स्थालनय तहि ेआफ्नो क्षेत्र लभत्र 

करको स्रोत पलहचान गरी करका दरहरु िगाउन लिशे्लषण गरी आगामी आ.ि.२०७८/०७९ को बजटे तजुमुा गनु 

सहयोग पगु्ने हतेिेु सनुछहरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ज्यकुो संयोजकत्िमा सनुछहरी गाउँपालिका राजश्व परामशु 

सलमलत गठन भएको हो । प्रत्येक िष ुबजटे लनमाुण गनुभन्दा अगाडी गाउँपालिकाको आन्तरीक स्रोतको पलहचान 

तथा करका नीतीहरु बनाउन यस सलमलति ेलिशे्लषण सलहत प्रलतिदेन तयार पारी श्रोत अनमुान तथा बजटे सीमा 

लनधाुरण सलमलतमा पेश गनुुपने हतेकुा साथ यो प्रलतिदेन तयार गररएको छ । 

२.उदेश्र् 

क. राजश्व सम्बन्धी नीलत तथा काननुको तजुुमा शसंोधन पररमाजनु र सोको पररपािना सम्बन्धमा आिश्यक 

परामश ुप्रदान गन े। 

ख. राजश्वका श्रोत दायरा र दर समतेको लिशे्लषण गरी आगामी आलथुक िषमुा प्राप्त हुने सक्ने राजश्वको अनमुान 

गन े। 

ग. राजश्वका दर र क्षेत्र िगायतका आधारमा आन्तररक आयको लिशे्लषण अनमुान गन े। 

घ. स्थालनय उद्योग तथा व्यिसायी प्रिदन र रोजगारी लसजनुामा योगदान लदने लकलसमको कर लनलत अििम्िन गन ु

परामश ुलदने । 

ङ. राजश्व प्रशासन सधुारका िालग आिश्यक सझुािहरु पेश गन े। 

सनुछहरी गाउँपालिका आलथुक िष ु २०७८/०७९ को अथु सम्बलन्ध प्रस्ताििाई कायाुन्ियन गनुको लनलमत्त 

स्थालनय कर तथा शलु्क संकिन गन ेछुट लदन ेतथा आय संकिनको प्रशासलनक व्यिस्था गन ुिाञ्छनीय भएकोिे 

नेपािको संलिधानको २०७२ धारा २८८ को उपधारा २ अनसुचूी ८ का अलधकार क्षेत्र लभत्ररही स्थानीय तहको 

योजना तथा बजटे तजुमुा लदग्दशनु २०७४ बुँदा नं ५ बमोलजम गलठत राजश्व परामश ुसलमलतिे यो प्रलतिदेन तयार 

पारेको छ । 

 

१. करका के्षत्र र िगाउन सलकने कानुनी आधार 

क. सबपलि कर- सनुछहरी गाउँपालिकाका क्षेत्र लभत्र घर जग्गा कर अनसुचुीमा व्यिस्था भए अनसुार कर िगाईने 

र असिू उपर गन ुसलकने गररने छ । 

ख. भूलि कर /िािपोत –सनुछहरी गाउँपालिकामा भलूम कर मािपोत कर अनसुचुीमा व्यिस्था भए अनसुार कर 

िगाईन ेर असुि उपर गन ुसलकने छ । 

ग. घर िहाि कर- सनुछहरी गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्यलि िा संघ संस्थािे भिन घर पसि ग्यारेज गोदाम 

टहरा छप्पर जग्गा िा पोखरी परैु आलंशक तिरिे िहािमा लदए िाफत काननु िमोलजम घर जग्गा बहाि कर 

िगाईन ेर असुि उपर गन ुसलकने छ । 

घ. व्र्वसार् कर- गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र व्यापार व्यिसाय िा सेिामा पुँजीगत िगानी र आलथुक कारोबारका 

आधारमा अनसुचुी िमोलजम व्यिसाय कर िगाईने र असुि उपर गन ुसलकने छ । 

ङ. जलििुटी कवािी र जीवजन्तु कर- सनुछहरी गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै पलन व्यलि िा संघ संस्थािे उन 

खोटो जलडबटुी बनकस किाडी माि र प्रचलित काननूिे लनषधे गरेको जीिजन्त ु  बाहकेका अन्य मतृ िा 
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माररएका जीिजन्त ुको हाड सीङ् प्िाँख  छािा जस्ता िस्तकुो व्यिसायीक कारोबार गरेिापत अनसुचुी िमोलजम 

लनकासी कर िगाईने र असुि उपर गन ुसलकने छ । 

च. सवारी साधन कर - सिारी साधन कर प्रदशे काननु अनसुार अनसुचुी िमोलजम कर िगाईने र असुि उपर 

गने सलकने छ  । 

छ. लवज्ञापन कर – लिज्ञापन कर अनसुचुी िमोलजम िगाइने र असिु उपर गने सलकनेछ । 

ज. िनोरञ्जन कर – मनोरञ्जन कर काननु िमोलजम िगाइनेछ । 

झ. िहाि लिटौरी शुल्क – सनुछहरी गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र आफूिे लनमाुण रेखदखे िा संचािन गरेका उल्िेख 

भए अनसुार हाट बजार िा पसिमा सोही अनसुचूीमा भएको व्यिस्था अनसुार बहाि लबटौरी शलु्क अनसुचुी 

िमोलजम  िगाईने र असिु उपर गररने छ । 

ञ. पालकय ङ शुल्क – सनुछहरी गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र कुनै सिारी साधनिाई पालकुङ सलुिधा उपिब्ध गराए 

िापत पालकुङ शलु्क अनसुचुी िमोलजम  िगाईने र असिु उपर गनु सलकनेछ । 

ट. टे्रलकङ्ग कोर्ोलकङ क्र्ानोईङ्ग िन्जी जलबपङ लजपफ्िार्र र र्ायफ्टीङ शुल्क- सनुछहरी गाउँपालिका 

आफ्नो क्षेत्र लभत्र टे्रलकङ कायोलकङ क्यानोईङ बन्जी जलम्पङ लजपफ्िायर र याुफ्टीङ सेिा िा व्यिसाय संचािन 

गरेिापत अनसुचुी िमोलजम शलु्क िगाईन ेरअसिु उपर गररनेछ ।  

ठ. सेवा शुल्क दवतुर – सनुछहरी गाउँपालिका लनमाुण संचािन िा व्यिस्थापन गरेका उल्िेलखत स्थानीय 

पिूाुधार र उपिब्ध गराईएको सेिामा सेिाग्राहीिाट अनसुूचीमा व्यिस्था भए अनसुार शलु्क, दस्तरु िगाईने  

असिु उपर गररने छ । 

ि. पर्यटन शुल्क- प्रदशे काननु अनसुार अनसुचुी िमोलजम  कर िगाईनेछ । 

ढ. कर छुट – यस ऐन बमोलजम कर लतन ेदालयत्ि भएका व्यलििा संस्थाहरुिाई कुनै पलन लकलसमको कर छुट 

लदईनेछैन । 

ण. कर तथा शुल्क संकिन सबिन्धी कार्यलवधी- यो ऐनमा भएको व्यिस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकिन 

सम्बन्धी कायुलिधी सनुछहरी गाउँपालिकािे तोके अनसुार हुनेछ ।                           
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अनुसूची-१ 

क. नेपािको संलिधान २०७२को धारा २२८ को उपधारा २ अनसुचुी ८ बमोलजम यस यस सनुछहरी 

गाउँपालिकाको क्षेत्रमा मािपोत / तथा भमुीकर / जग्गाकर लनम्न अनसुार कर लिन सलकनेछ । 

लस.न.ं मािपोत/भमुीकर/जग्गा 

कर 

करका दरहरू  कैलफयत 

१. जग्गा प्रलत रोपनी  

 

१० रुपैया प्रलत रोपनी  

२. फुसको छाना भएको घर प्रलत 

घर  

 

३० रुपैया प्रलत घर  

३. माटो / ढुंगाको घर प्रलत घर  

 

६० रुपैयाँ प्रलत घर  

४. लटन/जस्तापाताको घर प्रलत घर 

 

६० रुपैया प्रलत घर  

५.  

लसमने्ट /डण्डी तथा ढिान 

भएको पक्की प्रती तिा  

१२० रुपैया प्रलतघरको प्रलत तिा  
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अनुसूची -२ 

 

ख. नेपािको संलिधान २०७२  धारा २२८ को उपधारा २ अनसुलुच ८ बमोलजम गाउँपालिकाका क्षेत्रमा िाग्ने घर 

बहाि करः सनुछहरी गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्यलि िा संस्थािे भिन घर पसि ग्यारेज गोदाम टहरा छप्पर 

जग्गा िा पोखरी परैु िा आलंशक तिरिे लदईएकोमा आलथुक ऐन लनयम बमोलजम घर जग्गा िहाि कर िगाईने र 

असिु उपर गन ुसलकनेछ । 
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अनुसूची -३ 

ग. नेपािको संलवधान २०७२ धारा २२८ को उपधारा २ अनुसूची ८ ििोलजि गाउँपालिकाको 

के्षत्रिा िाग्ने व्र्वसार्ीक करहरिः 

लसं. न.ं व्यिसायको कर   करका दरहरू कैलफयत 

1.  व्यापार व्यिसाय तफु / 

होटि तथा रेषु्टरेन्ट होमस्टे 

तथा सम्पणु ु खदु्रा तथा 

होिसेि व्यापार व्यिसाय 

दताु तथा नलिकरण   

  

 • रू ५० हजार भन्दा कम पजुी भएको  व्यािसाय 

दताु नलिकरण शलु्क रु १०००/-  

 

•  रू५०हजार दखेी रू १ िाख सम्म पुँजी भएको  

व्यिसाय दताु नलिकरण कर रु १५००/-  

•  रू१ िाख दखेी रू५ िाख सम्म पुँजी भएको 

व्यिसाय दताु नलिकरण कर रु २५००/-  

•  रू५ िाख दलेख १० िाख सम्म पुँजी भएको 

व्यिसाय दताु नलिकरण कर  ५०००/- 

•  रू १० िाख भन्दा मालथ पुँजी भएको व्यिसाय 

दताु नलिकरण कर १००००/-  

 

2.  उद्योगतफु  

क.१ िाख सम्मको उधोग दताु नलिकरणको िालग 

रू २००० ( दइु हजार रूपैया ) 

ख. रु १ दलेख पाचँ िाख सम्म उधोग दताु 

नलिकरण को िालग रू ३०००। 

ग.रु ५ िाख दलेख १० िाख सम्मको उधोग दताु 

नलिरकरणको  िालग रू ५०००। 

घ. रु१० दलेख २० िाख सम्मको िालग रू 

१००००। 

ङ. रु २० दलेख मालथ  सम्मको िालग रू १५०००। 
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3.  बैकँ तफु   

4.  िालणज्य बैकँ दताु नलिकरण  रु १००००/-  

लिकास बैकँ दताु नलिकरण  रु ७५००/- 

 

 

5.   

ग.फाईनान्स तथा लिलत्तय 

संस्था दताु नलिकरण  

रु ५०००/-  

6.  घ.सहकारी 

/लिमाकम्पनी/मलन 

ट्रान्सफरहरु दताु नलिकरण  

रु ३०००/-  

7.  मलेडकि /लक्िलनक दताु 

नलिकरण  

पुँजीको आधारमा  

क. रु १ िाख दलेख ५ िाख  सम्मको िालग 

रू२०००/- 

ख. रु ५िाख भन्दा बढी िगानी भएको 

रू५०००/- 

 

8.  ग.कुटानी/लपसानी/पेिानी 

दताु नलिकरण  

रू ५००। पानी लबजिुी 

लडजिेबाट 

संचालित 

9.  हाते लचरानी मलेशन दताु 

अनमुती नलिकरण  

रू १०००।  

10.  टेिसु पसि दताु नलिकरण    

11.  क.चार भन्दा कम मलेसन 

भएको पसि 

रू ५००/-  

ख.चार भन्दा बढी मसेीन 

भएको पसि 

रू १०००/-  

12.  ईलन्जनीयररङ. कन्सल्टेन्सी 

सेिा दताु नलिकरण  

रू ५०००/-  

13.  ड्राईलभङ ईलन्स्टच्यटु दताु 

नलिकरण  

रू ५०००/-  

14.  ट्यसुन सेन्टर दताु नलिकरण  रू ५०००/-  

15.  केिि /ईन्टरनेट दताु 

नलिकरण  

रू ६०००/-  

16.  लनजी लिद्यािय तफु दताु 

नलिकरण  

 

  

17.  क.मा लि स्तर  रू ३०००/-  
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ख.आ.लि.स्तर  रू २०००/- 

18.  परामश ुतथा अनसुन्धान तफु 

दताु नलिकरण  

 

  

19.  क.अनसुन्धान तथा परामशु 

सेिा व्यिसाय नलिकरण 

रू ५०००/-  

20.  घ.िगकुो ठेक्का पट्टा 

िाईसेन्स  

  

क)  ‘घ’ िगकुो िाईसेन्स 

नयाँदताु /निीकरण 

रू ७५००/-  

ख)  घ िगकुो िाईसेन्स प्रलतलिलप रू २०००/-  

ग)  घ.िाईसेन्स नलिकरण 

लििम्ि शलु्क 

प्रलत मलहना ५ प्रलतशतको दरिे लििम्ब शलु्क 

िाग्ने 

 

२१. हलेभ ईक्यपुमने्ट सलुचकृत    

क) क.१५०.लसलस क्षमता 

सम्मको हलेभ इक्यपुमने्ट  

रू ५०००/-  

 

 

ख) ख.२०० लसलस क्षमता 

सम्मको हभेी इक्यपुमने्ट 

रू ७०००/-  

ग) ग.२०० लसलस क्षमता भन्दा 

मालथ सम्मको हलेभ 

इक्यपुमने्ट  

रू ९०००/-  
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अनुसूची-४ 

घ. नेपािको संलवधान २०७२ धारा २२८ को उपधारा २ अनुसूची ८ ििोलजि गाउँपालिकाका 

के्षत्रिा िाग्ने जिीिुटी कवािी तथा जीवजन्तुकरहरिः लनकासा कर- 

लस.न ं राजश्वका क्षेत्रहरु  करका दरहरु कैलफयत 

१.  अल्िो/भागो धागो प्रलत के.जी रू ५/-  

२.  काठ, गोलिया, लचरान क्य ुलफट रू ५/  

३.  खोटो प्रलत के जी रू २/  

४.  प्िालष्टक तदाथु के जी रू २५ पैसा  

५.  फिाम तथा धात ुसामान  के जी  रू २५ पैसा  

६.  भागो पदमचाि प्रलत के जी  रू ३/-  

७.  लततेपालत काउिो दािलचनी  

लिरुिा प्रलत के जी 

रू १/-  

८.  भटमास प्रलत के जी  रू २/  

९.  अिैची प्रलत के जी  रू २/-  

१०.  लटमरु प्रलत के जी रू २/-  

११.  पन्य ुच्याउ प्रलत के जी रू १५/  

१२.  पखनिते, काउिो, तेजपता, 

सगुन्ध कोलकिा,  

मिालगरी, प्रलत के जी  

रू ३/  

१३.  सतिुा, लचराईतो, सोमायो, प्रलत के 

जी 

रू ५/-  

१४.  मकै कोदो गहु ँप्रलत के जी रू २/-  
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अनुसूची -५ 

ङ.नेपािको संलवधान २०७२ धारा २२८ को उपधारा २ अनुसची ८ ििोलजि गाउँपालिका के्षत्रिा 

सवारी साधन करिः र्स आ.व.िा सवारी साधन कर प्रदेश कानुन अनुसार िगाइनेछ ।  
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अनुसूची -६ 

च. नेपािको संलवधान २०७२ धारा २२८ को उपधारा २ अनुसुची ८ ििोलजि गाउँपालिका के्षत्रिा 

लवज्ञापन करिः 

लस.न.ं लििरण चाि ु आलथुक 

िषकुो दर 

आ.ि. २०७८/०७९ को 

िालग प्रस्तालित दर 

 

प्रस्टयाइ 

कैलफयत 

१ व्यापारीक लिज्ञापनको 

लभत्त ेिेखन प्रलत िग ुलफट 

रु ५/- रू १०/-   

२ सरकारी सािजुलनक स्थि 

तथा लनजी भिनमा रालखने 

होडीङ िोडु प्रलत िगलुफट 

रु ५/- रू १०/-   

३ टेलिफोन टािर ५० लफट 

सम्म 

िालषकु रु 

५०००/- 

िालषकु रू ५०००/-   

४ व्यानर तथा फ्िेक्स लप्रन्ट 

५० िग ु लफट सम्म 

व्यापारीक लिज्ञापन 

दलैनक रु २०/- दलैनक रू २०/-   

५ स्टेज प्रोग्राम बाट गररने 

लिज्ञापन 

दलैनक रु 

५०००/- 

दलैनक रू ५०००/-   
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अनुसूची -७ 

छ.नेपािको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा २ अनुसुची ८ ििोलजि गाउँपालिका के्षत्रिा 

िनोरञ्जन करिः-यस आ.ि. मा मनोरञ्जन कर प्रदशे काननु अनसुार िगाइनेछ ।  
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अनुसूची -८ 

ज.नेपािको संलिधान २०७२ धारा २२८ को उपधारा २ अनुसचुी ८ बमोलजम गाउँपालिका क्षेत्रमा बहाि लिटौरी 

करः-लिलभन्न परम्परागत मिेा जात्रा तथा हाट बजारका क्रमश गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र लनलमतु स्थिहरुको प्रकृलत 

हरेी मिेा अिलधभरका िालग प्रलत स्थि िा पसिको िालग रु ५००/- लिन सलकने िहाि लबटौरी कर असिु 

गररलिन सलकने छ ।  
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अनुसूची -९ 

झ.नेपािको संलिधान २०७२ धारा २२८ को उपधारा २ अनसुलुच ८ बमोलजम गाउँपालिका क्षेत्रमा पालकुङ शलु्क 

करः-पालकुङ शलु्क स्रोत नभएकोिे आ.ि.०७८।७९मा पालकुङ शलु्क लिइने छैन ।  
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अनुसूची -१० 

ञ.नेपािको संलिधान २०७२ धारा २२८ को उपधारा २ अनसुचुी ८ बमोलजम गाउँपालिका क्षेत्रमा िाग्ने टे्रलकङ 

कायोलकड क्यनोईङ्ग बन्जी जलम्पङ लजपफ्िायर र याुप्टीङ्ग  करः- सनुछहरी गाउँपालिका आफ्नो क्षेत्र लभत्र 

टे्रलकङ कायोलकङ  बन्जी जलम्पङ लजपफ्िायर   सेिा िा व्यिसाय संचािनको िालग प्रदशे काननु  र संलघय काननु 

अनसुार िगाईने । 
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अनुसूची -११ 

ट. g]kfnsf] ;+ljwfg २०७२ wf/f @@* sf] pkwf/f @ अनुसुचि ८ jdf]lhd ufpFkflnsf 

If]qdf nfUg] ;]jf z'Ns b:t'/  s/ M 

 

लस.न.ं सेिाको प्रकार सेिा शलु्क  दर कैलफयत 

1.  मठ मलन्दर पाटी पौिा द्वन्द लपलडत 

दलैि प्रकोप लपलडत असहाय लसफाररस  

लनशलु्क  

2.  बकस पत्र लसफाररस दस्तरु रू ५००/-  

3.  शषेपलछको िकसपत्र रू ५००/-  

4.  अशंिण्डा  रू ५००/-  

5.  नाता प्रमालणत लसफारीस दस्तरु    

 क.स्िदशेी नाता प्रमालणत रू ५००/-  

 ख.लिदशेी नाता प्रमालणत रू १५००/-  

 ग.अगं्रेजीमा लसफाररस  रू १०००/-  

6.  चार लकल्िा/ घरबाटो  खिेुको 

प्रमालणत सीफाररस  

  

 क.पक्की बाटोिे छोएको रू ६००/-  

 ख.कच्ची बाटोिे छोएको रू ४००/-  

 ग.सडकिे नछोएको रू ३००/-  

7.  घरको मलु्य कायम रू २५०/-  

8.  टेलिफोन जडान लसफाररस रू ५००/-  

9.  लमिापत्र दिु ैपक्षबाट रू १०००/-  

10.  घर कायम लसफाररस   

 क.पलक्कघर कायम लसफारीस दस्तरु  रू ५००/-  

 ख.कलच्च घर कायम रू ३००/-  

11.  रकम असिुीको लमिापत्र कायम   

 क.रकम खिेुकोमा प्रलतशतको 

आधारमा  

रू ५ प्रलतशत  

 ख.रकम नखिेुकोमा  रू २०००/-  

12.  बसोबास कायम    

 क.स्थायी रू ५००/-  

 ख.अस्थायी रू ३००/-  

13.  सजलुमन मचुुल्का – नाम जन्म स्थान 

लमलत  

रू ५००/-  

14.  धारा जडान लसफाररस दस्तरु   



 

16 | P a g e  
 

 क.पलक्क घरको  रू ३००/-  

 ख.कच्ची घरको रू २००/-  

15.  संघ संस्था दताु /नलिकरण लसफाररस   

 क.दताु लसफाररस रू २०००/-  

 ख.नलिकरण लसफाररस रू १०००/-  

16.  रुख कटानको िालग लसफाररस   

 क.साि लससौ खयर िा सो सरहको 

रुख प्रलत रुख 

रू ३००/-  

 ख.अन्य काठ िा सो सरहको रुख 

प्रलत रुख 

रू २००/-  

17.  नागररकता लसफाररस   

 क.अलंगकृत नागररकता नया रू ५००/-  

 ख.नागररकता प्रलतलिलप रू ३००/-  

 ग.नागररकता लसफाररस दस्तरु रू २००/-  

18.  जग्गा दताु लसफाररस सबै िडाहरुमा 

कायम रहन ेगरी 

रू १०००/-  

19.  घरको तािा खिुाउने रू ५००/-  

20.  व्यिसाय िन्द तथा संचािन नभएको 

लसफाररस 

रू ५००/-  

21.  मोठ श्रेस्ता लसफाररस  रू ५००/-  

22.  उद्योग नामसारी/ठाउ सारी लसफारीस रू १०००/-  

23.  व्यिसायी नामसारी ठाउँ सारी 

लसफाररस दस्तरु 

रू १०००/-  

24.  पेन्सन नामसारी लसफाररस दस्तरु   

 क.स्िदशे  रू १०००/-  

 ख.लिदशे रू २०००/-  

25.  घर जग्गा नामसारी सजलुमलन सम्पणु ु

िडाहरुमा कायम हुनेगरी  

  

26.  अलमन उपभोग दस्तरु लसफाररस रू ५००/-  

27.  लनलज लिद्यािय संचािन स्िीकृती 

लसफाररस 

  

28.  आधारभतु लिद्यािय  रू ५००/-  

29.  माध्यालमक लिद्यािय रू ७००/-  

30.  सरकारी लिद्यािय संचािन स्िीकृती 

लसफाररस 

  

 क.मा.लि.तह रू ५००/-  



 

17 | P a g e  
 

 ख.आ.लि.तह रू ३००/-  

31.  लिद्यतु जडान लसफाररस   

 क.कलच्च घर 

ख.पलक्क घर 

रू ३००/-  

32.  उद्योग रू ५००/-  

33.  घर जग्गा मलु्यांकन   

 क.घर जग्गा सम्पलत्त मलु्यांकन  ०.१ प्रलतशत  

 ख.घडेरी प्िलटङ बाटो कायम 

लसफाररस  

रू २०००/-  

34.  उद्योग दताु लसफाररस   

 क.५ हसु पािर सम्म रू १५००  

 ख.१०हसु पािर सम्म रू २०००  

 ग.१५ हसु पािर िा सो भन्दा मालथ  रू ३०००/-  

35.  व्यिसायको िगत कट्टा लसफाररस रू २००/-  

36.  नेपािी भाषामा प्रमालणत लसफाररस   

 क.जन्म लमलत लसफाररस  रू ३००/-  

 ख.लििालहत /अलििालहत खिेुको 

लसफाररस  

रू ३००/-  

 ग.ठेगाना नाम फरक चाि चिन 

लसफाररस 

रू ३००/  

 घ.नखिेुको अन्य लसफाररस रू ३००/-  

37.  अगं्रेजी भाषामा प्रमालणत लसफाररस   

 क.जन्म लमलत प्रमालणत  रू ५००  

 ख.लििालहत /अलििालहत  प्रमालणत  रू ५००  

 ग.ठेगाना नाम फरक चाि चिन 

लसफाररस  

रू ५००  

 घ.जातजालत प्रमालणत  रू ५००  

 ङ.नखिेुको अन्य लसफाररस  रू ५००  

38.  नक्सा पास लनिदेन पलक्क घरको 

हकमा  

  

 क.नक्सा पास लनिदेन फारमको रु रू १०००  

 ख.भईु तिा र पलहिो तिामा प्रलत 

िग ुलफट 

रू ६००  

 ग.दोस्रो तिा प्रलत िग ुलफट रू ६००  

 घ.तेस्रो तिा िा सो भन्दा मालथ प्रलत 

िग ुलफट  

रू ७००  
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39.  लनशलु्क उपचार लसफाररस लनशलु्क  

40.  आलथुक लिपन्न लसफाररस  लनशलु्क  

41.  नाता कायम लसफाररस  रू ३००/-  

42.  पाररिाररक लििरण लसफाररस रू ५००/-  

43.  लजलित रहकेो लसफाररस रू ३००/-  

44.  नाबािक प्रमालणत लसफाररस  रू ३००/-  

45.  व्यलिगत लसफाररस  रू ३००/-  

46.  लमलन साउण्ड लसस्टम  भाडा प्रलत लदन  रू ५०/-  

47.  हि भाडा प्रलत लदन रू १०००/-  

48.  घलुम्त व्यापारी दलैनक प्रलत लदन    

 क.कपडा बेच्ने तथा बनाउन ेव्यापारी रू १००/-  

 ख.प्रेसर कुकर बनाउन े तथा साना 

साना सामानहरु बेच्ने  

रू ५०/-  

 ग.लकराना खाद्य तथा अन्य जनुसकैु 

लकलसमका सामानहरु लिक्री गने । 

रू १००/-  

49.  घलुम्त व्यापारी सिारी साधन प्रयोग 

गरी जनुसकैु लकलसमका सामानहरु 

लिक्री गन ेहरु प्रलत पटक 

रू ५०० साना सिारी साधन रू 

८०० ठुिा सिारी साधन 

 

50.  व्यलिगत घटना दताु ३५ लदन पलछ 

दताु हुनेको  

रू २००/- ३५ लदन सम्म लनशलु्क 

51.  व्यलिगत घटना दताु प्रलतलिलप रू ५००/-  

52.  न्यालयक सलमलत   

 क.उजरुी दताु  रू १००  

53.  बसाईसराइ लसफाररस रू १०००  

54.  सम्बन्ध लिच्छेद  प्रमाणपत्र लसफाररस  रू १०००  

55.  ख.प्रलतिादीको जिाफ तथा लिलखत 

उत्तर दताु  

रू १००  

56.  लिलभन्न क्ििहरु सलुचकृत  रू ५००/-  

57.  लिलभन्न व्यिसायी /फम ु

/कम्पनी/कन्सल्टेन्ट िा अन्य सलुचकृत 

रू ५००/-  

58.  कृषक समहु सलुचकृत  रू २००  

59.  मलहिा समहु िा सलमलत सलुचकृत लनशलु्क  

60.  खानेपालन उपभोिा सलमलत िा 

लिलभन्न सलमलत सलुचकृत  

रू २००  

61.  लिलिध सलुचकृत  रू २००  

62.  जिस्रोत दताु रू ५००/-  
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63.  जिस्रोत नलिकरण शलु्क २५०/-  

64.  लिद्याियको थप कक्षा थप अनमुलत 

शलु्क 

५००/-  

65.  लिषय लिलशज्ञ दताु शलु्क १०००/-  

66.  संस्थागत लिद्याियहरुको थप कक्षा 

अनमुलत 

१०००/-  
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अनुसूची -१२ 

ठ.नेपािको संलिधान २०७२ धारा २२८ को उपधारा २ अनुसलुच ८ बमोलजम गाउँपालिका क्षेत्रमा िाग्ने  कर  छुट 

सम्बलन्ध व्यिस्था सनुछहरी गाउँपालिकाको काननु बमोलजम हुनेछ । 

यस ऐन बमोलजम कर लतन ेदालयत्ि भएका व्यलि िा संस्थाहरुिाई कुनै पलन लकलसमको कर छुट लदईने छैन । 
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अनुसूची -१३ 

ि.नेपािको संलिधान २०७२ धारा २२८ को उपधारा २ अनसुलुच ८ बमोलजम गाउँपालिका क्षेत्रमा िाग्ने कर तथा 

शलु्क संकिन सम्बलन्ध कायुलिलधः-यो ऐनमा भएको व्यिस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकिन सम्बलन्ध 

कायुलिलध सनुछहरी गाउँपालिकािे तोके बमोलजम हुनेछ । 


