
व्यापार व्यवसाय कर तर्फ  

क्र.स. वििरण २०७१।०७२ को 
दररेट 

२०७२।०७३ को 
पाररत दररेट 

१ 

खाद्यान्न विक्री गने(ऩरयच्छेद ७ को ननमभ १४२ को अनसूुचच १० को फभोचजभ) 
धान, चाभर, भकै, गहुॉ, तोयी, नतसी, भसयुी, भङु्ग, यहय तथा ऩायचनु आददको गल्रा वकयाना आदद 
क) शे्रणी रु १० राख बन्दा भानथ ऩूॉचज बएको २००० २००० 
ख) शे्रणी रु ५ राख बन्दा भानथ १० राख सम्भ ऩूॉचज बएको २००० २००० 
ग) शे्रणी रु १ राख बन्दा भानथ ५ राख सम्भ ऩूॉचज बएको १५०० १५०० 
घ) शे्रणी रु ५० हजाय बन्दा भानथ १ राख सम्भ ऩूॉचज बएको १५०० १५०० 

२ 

कऩडा ऩसरतपफ (येनडभेड,थानिारा) (ननमभ 142 को अनसूुचच 10 को नस.नॊ. 19 फभोचजभ) 
क) शे्रणी रु १० राख बन्दा भानथ ऩूॉचज बएको ५००० ५००० 
ख) शे्रणी रु ५ राख बन्दा भानथ १० राख सम्भ ऩूॉचज बएको ३००० ३००० 
ग) शे्रणी रु १ राख बन्दा भानथ ५ राख सम्भ ऩूॉचज बएको २००० २००० 
घ) शे्रणी रु १ राख बन्दा भनुन ऩूॉचज बएको १५०० १५०० 

३ 

जतुा,चप्ऩर ऩसर तपफ  (ननमभ 142 को अनसूुचच 10 को नस.नॊ.19 फभोचजभ) 
क) शे्रणी रु १० राख बन्दा भानथ ऩूॉचज बएको ५००० ५००० 
ख) शे्रणी रु ५ राख बन्दा भानथ १० राख सम्भ ऩूॉचज बएको ३००० ३००० 
ग) शे्रणी रु १ राख बन्दा भानथ ५ राख सम्भ ऩूॉचज बएको २००० २००० 
घ) शे्रणी रु १ राख बन्दा भनुन ऩूॉचज बएको १५०० १५०० 

४ 

बाडा ितफन ऩसर तपफ  (ननमभ 142 को अनसूुचच 10 को नस.नॊ.16 (14) फभोचजभ 
क) शे्रणी रु ५० हजाय बन्दा भानथ ऩूॉचज बएको २००० २००० 
ख) शे्रणी रु ५० हजाय बन्दा भनुन ऩूॉचज बएको १००० १००० 
नोट - भाटोको बाडा फनाई विक्री गने तथा शवहद ऩरयिाय,दनरत,अऩाङ्ग तथा एकर भवहराराई ऩूणफ छुट। 

५ 

होटर,रौज, येषु्टयेन्ट व्मिसाम तपफ (ननमभ 142 को अनसूुचच 10 को नस.नॊ. ८ फभोचजभ) 
क) नाच गान सभेत बएको फाय एण्ड येषु्टयेन्ट १०००० ५००० 
ख) खाना य भादक ऩदाथफ वरि्यी गने इजाज्त बएको फस्ने सवुिधा 
सवहतको होटर । 

५००० ५००० 

ग) रज (फास फस्ने) २००० २००० 
घ) भादक ऩदाथफ विक्री गने इजाज्त प्रप्त होटर । ३००० ३००० 
ङ) चभेना तथा नभठाई विक्री गने १००० १००० 
च) चचमा तथा ऩान ऩसर ५०० ५०० 

६ 

ननभाफण साभग्री,हाडफिेमय,विधतु साभग्री,भाफफर विक्री गने ऩसर तपफ -ननमभ १४२ को अनसूुचच १० को 
नस.नॊ.१(२) फभोचजभ) 
क) शे्रणी रु ३ राख बन्दा भानथ ऩूॉचज बएको ५००० ५००० 
ख) शे्रणी रु २ राख बन्दा भानथ ३ राख सम्भ ऩूॉचज बएको ३५०० ३५०० 



ग) शे्रणी रु १ राख देचख २ राख सम्भ ऩूॉचज बएको २५०० २५०० 
घ) शे्रणी रु १ राख सम्भ ऩूॉचज बएको २००० २००० 

७ 

सनु,चाॉदी, वऩतर, अल्भनुनमभ विक्री गने तथा गय गहना फनाउन ेऩसर (ननमभ १४२ को अनसूुचच १० को 
नस.नॊ.१(१) फभोचजभ) 
क) शे्रणी सनु,चाॉदीय इजाजत नरई थोक विक्री गने ५००० ५००० 
ख) शे्रणी सनु,चाॉदीको गहना फनाउन ेरु १ राख बन्दा भानथ ऩूॉचज 
बएको 

३००० ३००० 

ग) शे्रणी सनु,चाॉदीको गहना फनाउन ेरु १ राख सम्भ ऩूॉचज बएको २००० २००० 

८ 

स्टेश्नयी ऩसर (ननमभ 142 को अनसूुचच 10 को नस.नॊ.19 फभोचजभ) 
क) 5 राख बन्दा भानथ ऩूॉचज बएको ३००० ३००० 
ख) 1 राख बन्दा भानथ 5 राखसम्भ ऩूॉचज बएको २००० १५०० 
ग) 1 राख बन्दा भूनन ऩूॉचज बएको १००० १००० 

९ 

भाछा, भास ुविक्री गने ऩसर (ननमभ १४२ को अनसूुचच १० को नस.नॊ.१६(९) फभोचजभ) 
क) याॊगा,खसी काटी फेग्रा फेग्रै विक्री गने १००० १००० 
ख) खसी तथा कुखयुा ऩारन ऩोल्री पफ भ २००० २००० 
ग) याॊगा,खसी काटी एकै ठाउॉभा विक्री गने १५०० १५०० 
घ) भाछा विक्री गने १००० १००० 
ङ) कुखयुाको भास ुनफक्री गने १००० १००० 
च) छारा प्रसोधन गने कामफ २००० २००० 

१० 

औषनध ऩसर (ननमभ १४२ को अनसूुचच १० को नस.नॊ.१३ फभोचजभ) 
क) थोक विके्रता राई ३००० ३००० 
ख) रु १ राख  बन्दा भानथ ऩूॉचज बएको खदु्रा विके्रता १५०० १५०० 
ग) रु १ राख सम्भ ऩूॉचज बएको खदु्रा विके्रता १००० १००० 

११ 

सूचचकाय ऩसर (ननमभ १४२ को अनसूुचच १० को नस.नॊ.१६(६) फभोचजभ) 
क) ५ बन्दा फढी नसराई भेशीन याखेको १५०० १५०० 
ख) ५ िटा सम्भ भेशीन याखेको १००० १००० 
ग) २ िटा सम्भ भेशीन याखेकेा ५०० ५०० 

 
 
 

१२ 

यनडमो, इरेक्ट्रोननक साभान, क्ट्माभया, वहटय, फ्रीज, कम्प्मटुय आदद साभान विक्री गने ऩसर(ननमभ 142 को 
अनसूुचच 10 को नस.नॊ.16(6) फभोचजभ) 
 
क) थोक विके्रताराई ५००० ५००० 
ख) रु १ राख बन्दा भानथ ऩूॉचज बएको २००० २००० 
ग) रु ५० हजाय बन्दा भानथ १ राख सम्भ ऩूॉचज बएको १५०० १५०० 
घ) रु ५० हजाय सम्भ ऩूॉचज बएको १००० १००० 

१३ 
भभफत ऩसर (ननमभ 142 को अनसूुचच 10 को नस.नॊ.1 फभोचजभ) 
क) हेनब इचक्ट्िऩभेन्ट फस, काय, रक, टेम्ऩ ुभभफत गने २००० २००० 
ख) भोटयसाफईकर भभफत गने १५०० १५०० 



ग) येनडमो, टनबी ,प्रसेय कुकय, वहटय, टेनरपोन सेट ,विधतु साभग्री, 
भोफाईर भभफत गने 

१५०० १५०० 

घ) साईकर भभफत गने १००० ५०० 
ङ) गोरु गाडीको चक्का भभफत गने, हायभोननमभ, ढोरक तथा भादर 
फनाउन ेतथा अन्म साभग्री भभफत गने 

५०० ५०० 

च) सिायी साधन सफनबफनसङ्ग गने (सिायी साधन धरुाई गने ) १००० ५०० 
छ) पराभ तथा जस्ताऩाताको साभग्री भभफत गने १००० १००० 
ज) प्रसेय कुकय, स्टोब, ग्माॉस चलु्हो भभफत गने  ५०० 

१४ 

सिायी साधन तथा ऩाटफ ऩजुाफ विक्री गने ऩसर (ननमभ 142 को अनसूुचच 10 को नस.नॊ.1 फभोचजभ) 
क) काय, जीऩ, ट्याक्ट्टय, फस, टेम्ऩ ुवरि्यी गने १०००० १०००० 
ख) भोटयसाफईरक विक्री गने ५००० ५००० 
ग) साइकर विक्री गने ३००० २००० 
घ) रु १ राख बन्दा फढी ऩुॉचज बएको ऩाटफऩजुाफ विक्री गने २००० २००० 
ङ) रु १ राख सम्भ ऩुॉचज बएको ऩाटफऩजुाफ विक्री गने १५०० १५०० 

१५ 

सञ्चाय सेिा (ननमभ १४२ को अनसूुचच १० को नस.नॊ.११ फभोचजभ) 
क) पोटो ल्माफ २००० २००० 
ख) पोटो स्टुनडमो १५०० १५०० 
ग) चस्भा, क्ट्मासेट विक्री गने १५०० १५०० 
घ) पोटोकऩी,फ्माक्ट्स,ननजी ऺेत्रको हरुाक सेिा, कुरयमय सेिा, 
हिाई वटकट, टेनरपोन डाॉक) 

१५०० १५०० 

ङ) भोफाईर विक्री गने १५०० १५०० 

१६ 
डाफईक्ट्रीनसफ (रौण्री ऩसर) (ननमभ 142 को अनसूुचच 10 को नस.नॊ.16 (6) फभोचजभ) 
क) डाफईक्ट्रीनसफ १५०० १५०० 
ख) धोफी ऩसर ८०० ५०० 

 

१७ 

सैरनु ब्मटुी ऩारफय (ननमभ १४२ को अनसूुचच १० को नस.नॊ.१६ (६) फभोचजभ) 
क) ब्मटुी ऩारफय (व्मिसामीक रुऩभा काभदाय याखेकेा) १५०० १००० 
ख) ब्मटुी ऩारफय १००० ५०० 
ग) जेन्स सैरनु १००० ५०० 

१८ 

भददया,चचसो ऩेम ऩदाथफ,नसगयेट,विडीको थोक तथा खदु्रा वरि्येता 
क) शे्रणी २५०० २५०० 
ख) शे्रणी २००० २००० 
ग) शे्रणी १००० १००० 

१९ 
चचमाऩती विके्रता (ननमभ १४२ को अनसूुचच १० को नस.नॊ. १९ फभोचजभ) 
क) चचमाऩती प्माकेज गयी िा नगयी होरसेर विक्री गने २००० २००० 
ख) चचमाऩती प्माकेज गयी खदु्रा विक्री गने १००० १००० 



२० 

विचिम सॊस्थाको कामाफरम खोरी सॊचारन गने (ननमभ 142 को अनसूुचच 10 को ननमभ 1(2) फभोचजभ) 
क) "क" िगफको फैंक १५००० १५००० 
ख) "ख" िगफको फैंक १०००० १०००० 
ग) "ग" य "घ" िगफको फैंक ५००० ५००० 
घ) विनतम कम्ऩनी प्रधान कामाफरम १०००० १०००० 
ङ) विनतम कम्ऩनी शाखा कामाफरम ५००० ५००० 
च) नफभा कम्ऩनीको कामाफरम १०००० १०००० 
छ) भनी एक्ट्सचेन्ज य विदेशी भदु्राको सटही काउण्टय २००० २००० 
ज) भानथ उल्रेचखत िाहेक का अन्म सहकायी सॊस्थाहरुराई २५०० २५०० 

२१ 

ऩेरोर,भट्टनतेर,नडजेर,भोनफर,ग्मास नडरय (ननमभ 142 को अनसूुचच 10 को नस.नॊ. 1(2)  फभोचजभ) 
क)नडजर, ऩेरोर ४००० ४००० 
ख) भट्टनतेर २००० २००० 
ग) ग्मास तथा भट्टनतेर वरि्यी गने राई २००० २००० 

२२ 
किाडी सभान,खारी फोया तथा िास खरयद विक्री गने (ननमभ १४२ 
को अनसूुचच १० को नस.नॊ.१९ फभोचजभ) 

  

२३ 
फाॉस तथा ढुङ्गा,नगट्टी जम्भा गयी वरि्यी गने -ननमभ 142 को अनसूुचच 
10 को नस.नॊ.19 फभोचजभ) 

  

२४ 
 

ऩन्डार फनाउन े-ननमभ 142 को अनसूुचच 10 को नस.नॊ.19 फभोचजभ) 
क) वििाह तथा अन्म काभको रानग ऩण्डार फनाई बाडाभा रगाउन े २००० २००० 
ख) वििाह तथा अन्म काभको रानग ऩण्डार फनाई बाडाभा रगाउन े
(विदेशी बायतीम व्मऩायीको रानग) 

२००० २००० 

ग) खैरौना उऩहाय (नगफ्ट नफके्रता) १००० १००० 
२५ काठ तथा कोईरा खरयद वरि्यी गने (ननमभ १४२ को अनसूुचच १० को नस.नॊ.१९ फभोचजभ) 

२६ 

पननफचय ऩसर (काठ,प्रावष्टक तथा स्टीर) (ननमभ 142 को अनसूुचच 10 को नस.नॊ.16 (15) फभोचजभ) 
क) रु १ राख देचख भानथ जनत सकैु ऩूॉचज बएको २००० २००० 
ख) रु ५० हजाय देचख १ राख सम्भ ऩूॉचज बएको १५०० १५०० 
ग) रु ५० हजाय सम्भ ऩुॉचज बएको १००० १००० 

२७ स्नकुय(ऩरु) खेर व्मिसाम (ननमभ 142 को अनसूुचच 10 को नस.नॊ.16 (11) फभोचजभ) 
२८ ऩावकफ ङ्ग शलु्क   
 १) राभो दयुीको फस,रक राई ४० ४० 
 २) छोटो दयुीको फस,रक राई ३० ३० 
 ३) जीऩ काय टेम्ऩ ुराई २० २० 
 ४) रयक्ट्सा,ठेरा १० १० 

२९ 

योजगायी सेिा (ननमभ 142 को अनसूुचच 10 को नस.नॊ.16(2) य (3) फभोचजभ) 
क) स्िदेशी (ननमभ १४२ को अनसूुचच १० को नस.नॊ.१६(३) 
फभोचजभ रु ३६० देचख १५०० 

१५०० ५०० 

ख) विदेशी -ननमभ १४२ को अनसूुचच १० को  नस.नॊ.१६(२) ५००० १००० 



फभोचजभ रु १००० देचख ५००० 

३० 
साफईनफोडफ रेख्न े(ऩेन्टय) (ननमभ 142 को अनसूुचच 10 को नस.नॊ.16(7) फभोचजभ) 
क) आपै साइनफोडफ रेख्न ेकाभ गने १००० ५०० 
ख) काभदाय याखी साफईनफोडफ रेख्न ेकाभ गने १५०० १००० 

३१ 
हाउचजङ्ग कम्ऩनी (जग्गा खरयद वरि्यी गने) (ननमभ 142 को अनसूुचच 10 को नस.नॊ.16(5) फभोचजभ रु 1500 
देचख 5000 सम्भ) 

३२ 

ऩेशा कय (विशेषऻ ऩयाभशफ तथा अन्म व्मिसामीक सेिा) (ननमभ 142 को अनसूुचच 10 को नस.नॊ.16(2) 
फभोचजभ) 
क) डाक्ट्टय २००० २००० 
ख) इचन्जननमय २००० २००० 
ग) अनधिक्ता २००० २००० 
घ) ओबयनसमय -सि ओबयनसमय सभेत) २००० २००० 
ङ) नक्ट्सा फनाउन ेकामफ २००० २००० 
च) अनबिक्ता १००० १००० 
छ) कम्ऩाउण्डय ५०० ५०० 
ज) फीभा एजेन्ट तथा सेमय दरार १००० १००० 
झ) कवियाज ५०० ५०० 
ञ) अनसुॊधान तथा ऩयाभशफ दाता २००० २००० 
ट) सफबेमय २००० २००० 
ठ) ऩश ुचचवकत्सक १५०० १५०० 
ड) साभान ढुिानी २००० २००० 

३३ 

ननभाफण व्मिसाम  (ननमभ 142 को अनसूुचच 10 को नस.नॊ.3 फभोचजभ) 
क) शे्रणीको रानग ५००० ५००० 
ख) शे्रणीको रानग ३००० ३५०० 
ग) शे्रणीको रानग २५०० २५०० 
घ) शे्रणीको रानग २००० १५०० 

३४ 

रेखाऩयीऺक तपफ  (ननमभ 142 को अनसूुचच 10 को नस.नॊ.2(5) फभोचजभ) 
क) शे्रणीको रानग २००० २००० 
ख) शे्रणीको रानग १५०० १५०० 
ग) शे्रणीको रानग १००० १००० 
घ) शे्रणीको रानग  ७५० 

३५ 

चशऺा सेिा  (ननमभ 142 को अनसूुचच 10 को नस.नॊ.14 फभोचजभ) 
क) ऩूिफ प्राथनभक विद्यारम दताफ अनभुनतऩत्र २००० २५०० 
ख) ऩूिफ प्राथनभक विद्यारम दताफ नविकयण  १००० 
ग) ननजी ऺेत्रको प्राथनभक विद्यारम,  १००० 
घ) ननजी ऺेत्रको नन.भा.वि. विद्यारम,  २००० 
ङ) ननजी ऺेत्रको भा.वि. विद्यारम,  ४००० 



च) ननजी ऺेत्रको उच्च भा.वि. विद्यारम,  ५००० 
छ) ननजी ऺेत्रको स्नातक िा स्नािोतय क्ट्माम्ऩस िा करेज,  ५००० 
ज) ननजी ऺेत्रको प्रविणता प्रभाण ऩत्र तहको चशऺा ददने टेचक्ट्नकर 
स्कुर िा करेज, 

 ५००० 

झ) ननजी ऺेत्रको स्नातक तहको टेचक्ट्नकर चशऺा ददने क्ट्माम्ऩस िा 
करेज, 

 १०००० 

ञ) कम्प्मटुय टाफईवऩङ्ग, तानरभ अनसुॊधान तथा बाषण प्रचशऺण ददने 
सॊसथा य वटउसन सेन्टय आदद 

२००० १५०० 

३६ 

स्िास््म सेिातपफ  
क) गैय सयकायी अस्ऩतार ५००० ५००० 
ख) भेनडकर करेज, अस्ऩतार ५००० ५००० 
ग) चक्ट्रननक ३००० ३००० 
घ) ल्माफ २००० १५०० 

३७ 

गैय सयकायी सॊस्थाहरु (ननमभ १४२ को अनसूुचच १० को नस.नॊ.१९ फभोचजभ) 
क) गैय सयकायी सॊस्था यावष्डम १००० १००० 
ख) गैय सयकायी सॊस्था अन्तयावष्डम ५००० ५००० 
ग) गटुका उद्योग ३००० ३००० 
घ) विडी उद्योग २००० २००० 
ङ) भसरा,कऩास य अगयफती प्माकेचजङ्ग उद्योग १००० १००० 
च) इरेक्ट्रीक स्िीच फोडफ फनाउन े १००० १००० 
छ) धान कुट्न,तेर ऩेल्न,ेेखाधान्न साभग्री उत्ऩादन गने उद्योग राई 
प्रनत अश्वशचक्त (एकभषु्ठ) 

२००० २००० 

ज) प्रावष्टक ऩोरोनथन उद्योग ३००० ३००० 
झ) जटु िाईचण्डङ्ग उद्योग तपफ  (ननमभ 142 को अनसूुचच 10 को 
नस.नॊ.19 फभोचजभ) 

  

क) भेशीनफाट जटु व्माचण्डङ्ग प्रनत अश्वशचक्त (एकभषु्ठ) २००० २००० 
ख) हातफाट जटु व्माचण्डङ्ग गने ५०० ५०० 
घ) कयाही उद्योग १५०० १५०० 
ङ) गरैचा उद्योग ३००० ३००० 

३८ 

प्राई उद्योग  (ननमभ 142 को अनसूुचच 10 को नस.नॊ.6 फभोचजभ रु 1500) 
क) रु १ कयोड ५० राख सम्भ ऩुॉचज बएको ७००० ७००० 
ख) रु १ कयोड ५० राख बन्दा भानथ ऩूचज बएको १००० १००० 
ग) रु १ कयोड ५० राख बन्दा कभ ऩूॉचज बएकोराई ३००० ३००० 

३९ 

अन्म उद्योग तपफ  
१) बेननमय उद्योग ३००० ३००० 
२) ग्रीर फेचल्डङ्ग उद्योग १००० १००० 
३) नभनयर िाटय उधोग २००० २००० 



४) ग्रीर उद्योग २००० २००० 
५) डेयी उद्योग २००० २००० 
६) स्ििास शिफत उद्योग १५०० १५०० 
७) आइसवक्रभ उद्योग १५०० १५०० 
८) फेकयी ऩाउयोटी उद्योग १००० १००० 
९) येनरङ्ग,ऩरु,इनायको रयङ्ग तथा नसभेन्टको अन्म साभान  उत्ऩादन 
गने उद्योग 

२००० २००० 

१०)जटु तथा धागोफाट तमाय गरयने झोरा उद्योग १००० १००० 
११)अल्भनुनमभको नग्रर तथा सभान फनाउन ेउद्योग २००० २००० 

४० 

गाभेन्ट उद्योग  (ननमभ 142 को अनसूुचच 10 को नस.नॊ.4 फभोचजभ) 
१) १०० बन्दा फढी भेशीन बएको १०००० १०००० 
२) ५० देचख १०० सम्भ भेशीन बएको ५००० ५००० 
३) १ देचख ५० सम्भ भेशीन बएको २००० २००० 

४१ 

पननफचय तथा स-भीर (ननमभ 142 को अनसूुचच 10 को नस.नॊ.6 फभोचजभ) 
१) स-भीर ३००० ३००० 
२) पननफचय उद्योग (भेशीनफाट चल्ने) २५०० २५०० 
३) पननफचय उद्योग (हातफाट चल्ने) २००० २००० 
४) दार नभर २००० ३००० 
५) नफट उद्योग १००० १००० 

४२ 

भनोयञ्जन कय तपफ (ननमभ 145 को अनसूुचच 17 फभोचजभ) 
१ नसनेभा हरको प्रनत वटकट रु जम्भा आम्दानीको न्मनुतभ २ 
प्रनतशत देचख ५ प्रनतशत सम्भ 

३% ३% 

नोट :- मसयी राग्न ेभनोयॊजन शलु्क भानसक रुऩभा जम्भा गनुफ ऩने   
२) साफिफजननक स्थानभा सफकस ऩयफदशफन गने राई दैननक २५० २५० 
३) फहरुुऩी खेर देखाउने राई दैननक ५ ५ 
४) सभम-सभमभा राग्ने भेराभा (भेरा ठेकदायफाट ऩेशा कय 
िाऩत) दैननक 

३०० ३०० 

५) साफिफजफननक स्थानभा नबनडमो तथा वपल्भ सवुटङ्ग गने ननभाफणकताफ 
राई 

२००० २००० 

४३ 

केफरु सॊचारन गने व्मिसाम 
१) २०० सम्भ ग्राहक सॊख्मा बएको ५००० ५००० 
२) २०० देचख ५०० ग्राहक सॊख्मा बएको ८००० ८००० 
३) ५०० देचख भानथ ग्राहक सॊख्मा बएको १२००० १२००० 
नोट्- न.ऩा.को विऻाऩन प्रशायण गये िाऩत ५०% कय छुट ददन े   

४४ छऩाई तथा प्रकाशन व्मिसाम २००० २००० 

४५ 
कृवष तथा फनजन्म व्मिसाम 
खाद्य ऩदाथफ, नफउनफजनको नफक्री गने २००० २००० 



४६ 

विऻाऩनकय तपफ  
१) होनडङ्ग फोडफको १००० १००० 
२) विऻाऩन फोडफ भददया तथा सूनतजन्म ऩदाथफ प्रनत फोडफ ५०० १५०० 
३) विऻाऩन फोडफ अन्म प्रनत फोडफ ३०० ३०० 
४) ब्मानय ऩटके १०० ५० 
५) फार ऩेन्टीङ्ग प्रनत ि.भी. २ २ 

४७ 

घय फहारकय 
१) नगयऩानरका ऺेत्र नबत्रको घय,ऩसर,ग्मायेज,गोदाभ,टहया,सेट 
छप्ऩय,कायखाना,जग्गा िा ऩोखयी ऩयैु िा आॊचशक रुऩभा कसैराई 
फहारभा ददएकोभा घयधनी य फहारभा िस्ने फाट असरु गने । 

फहार यकभको 
2% 
 

फहार यकभको 
2% 
 

४८ 

विटौयी कय 
क) जग्गा फहारकय   
ख) नबत्री सडकभा गदुयी ऩट्टी य फसऩाकफ  सभेतको वऩच सडकरे 
छोएको जग्गा प्रनत िगफ वपट भानसक रु 

१ १ 

ग) सो िाहेक अन्म सम्ऩूणफ जग्गा प्रनत िगफ वपट भानसक २ २ 
घ) खेती मोग्म जभीन प्रनत कट्टा िावषकफ  रु १२० १२० 

४९ 

अस्थामी हाट फजाय,घमु्ती ऩसर शलु्क य ऩश ुभिेशी तपफ  
१) तयकायी ऩसर १ टोकयीको रानग ५ ५ 
२) तयकायी ऩसर १ टोकयी देचख ५ टोकयी सम्भराई १० १० 
३) आॉऩ, नरचच, तयफजुा इत्मादीको ऩसरराई ५ ५ 
४) नभठा खदु्राको प्रनत ऩसर ५ ५ 
५) चाभर,दार,चचउया,वऩठो, १ टोकयीको ऩसरको रानग ५ ५ 
६) चाभर,दार,चचउया,वऩठो १ टोकयीदेचख ५ टोकयीसम्भको रानग १० १० 
७) भाछा,भास ुऩकाई नफक्री गने फाट दैननक रु १० १० 
८) याॉगा,खसी,काचो भास ुकाटी नफक्री गने फाट दैननक रु २० २० 
९)सुॊगयु, फॊगयु काचो भास ुकाटी नफक्री गने फाट देननक रु २० २० 
१०)सानो भाछा नफक्री गने ऩसरराई १० १० 
११)ठुरो भाछा नफक्री गने ऩसरराई २० २० 
१२)भाटोको बाडा ऩसरफाट ५ ५ 
१३)आल्भनुनमभको बाडा ऩसरफाट १० १० 
१४)सत,ुनरटी, सभोसा,नभठाफई,चाट,अण्डा चचमा ऩसरको प्रनत ठेरा 
गाडाको रानग 

१५ १५ 

१५)हजाभ ऩसर ५ ५ 
१६)यस्सी,डोयी,सािे,खदु्रा ऩसरको रानग ५ ५ 
१७)यस्सी,डोयी,सािे प्रनत टामय गाडाको रानग ३५ ३५ 
१८)नरयिर,फदाभ,नभठाफई खोम्चाभा नफक्री गने ५ ५ 
१९)कुखयुा,हाॉस प्रनत स्टर २० २० 



२०)कऩडा ऩसरफाट १५ १५ 
२१)ऩयचनु ऩसरफाट १५ १५ 
२२) भखु ३ वपट,ऩछानड ५ वपट सम्भको जग्गाभा ऩान, विडी, 
नसगयेट, परपुर ,टोऩी, चयुा, धागो, ऩोत,ेे कऩडा ,घडी भेकानीक 
ऩसर गने अस्थामी ऩसरराई दैननक 

१० १० 

२३) भखु ३ वपट १ इन्चदेचख ८ वपटसम्भ य ऩछानड ६ 
वपटसम्भको अस्थामी ऩसरराइ दैननक 

५ ५ 

२४) भखु ८ वपट १ इन्चदेचख १४ वपटसम्भ य ऩछानड ७ 
वपटसम्भको अस्थामी ऩसरराइ दैननक 

१० १० 

२५) भखु १४ वपट १० इन्चदेचख २० वपटसम्भ य ऩछानड ७ 
वपटसम्भको अस्थामी ऩसरराई दैननक 

१० १० 

फोया आददभा जगेडा नयाखी चचउया भयुी ढाकीभा याखी नफक्री गने 
राई,हरयमो सागऩात,बक्का -भठुा) फनाई फेच्ने,ढक्कीभा हददफ फेच्नेराई 

५ ५ 

२६) गाई गोरु,याॉगा,बैसी, फाछा,फाछी, ऩाडा,ऩाडी, 
घोडा,घोडी,फछेडा, फछेडी चौऩामा हाटभा खरयद नफक्री गने दिैु थयी 
फाट रु १००।- भोरभा रु १।-रु १।- का दयरे जम्भा समकडा 

२ २ 

२७) छुटपुट बएको  विनबन्न फस्तकुो प्रनत ऩसरफाट ५ ५ 

५० 

कान्जी हाउस 
१) बैसी याॉगा,गाई गोरु घोडा घोडीभा दैननक ७० ७० 
२) ऩाडा ऩाडी फाछा फाछी फछेडा फछेडीभा दैननक ४० ४० 
३) फाख्रा फाख्रीभा दैननक १५ १५ 
४) सुॊगय गधाभा दैननक ४० ४० 
५) अन्मभा दैननक ३० ३० 

५१ 

सिायी कयतपफ  
१) सिायी दताफ दस्तयु २०० २०० 
२) सिायी निीकयण तथा नाभसायी १५० १५० 
३)नगयऩानरका ऺते्र नबत्र दताफ बएका ननम्न सिायीहरुभा ननम्नानसुायको िावषकफ  कय नरन े
क) िस रक रहयी ३००० ३००० 
ख) जीऩ काय नभनी फस (बाडा) ५०० ५०० 
ग) टेम्ऩो ३०० ३०० 
घ) टेक्ट्टय १५०० १५०० 
ङ) काय टेम्ऩो नभनी फस (ननजी) ५०० ५०० 
च) ठेरा गाडी तथा रयक्ट्सा २० २० 
छ) याॉगा गाडी ३५ ३५ 
ज) गोरु गाडी २५ २५ 
झ) रयक्ट्सा बेन (फोनडङ्ग स्कूर) ७५ ७५ 
ञ) साभान फोक्ट्न ेरयक्ट्सा ३५ ३५ 



ट) ऩािय टेरय २०० २०० 

५२ 

िावषकफ  सिायी कय नतयेका िाहेक फावहयफाट आउन ेननम्न सिायीहरुभा ननम्नानसुायको ऩटके सिायी कय नरन े
१) स्िदेशी फस य रक २० २५ 
२) स्िदेशी  नभनन फस, भाइक्रोफस २० २० 
३) स्िदेशी बाडा का जीऩकाय १५ १५ 
४) स्िदेशी बाडा का टेम्ऩ ुिा सपा रयक्ट्सा िा टेम्ऩ ु १० १० 
५) स्िदेशी रमाक्ट्टय १५ १५ 
६) विदेशी टेम्ऩ ु २० २० 
७) विदेशी जीऩ, काय, रमाक्ट्टय सभेत ३० ३० 
८) विदेशी रक, फस, बायी सिायी साधन सभेत १६० १६० 

५३ 

रयक्ट्सा दताफ,निीकयण तथा चारक प्रभाणऩत्र तपफ    
१) नमाॉ रयक्ट्सा, ठेरा, बेन दताफ ५० ५० 
२) नमाॉ रयक्ट्सा, ठेरा, बेन निीकयण २५ २५ 
३) नमाॉ रयक्ट्सा, ठेरा, बेन फकु य पायभ दस्तयु रु ५ सभेत ३० ३० 
४) रयक्ट्सा चारक अनभुनत ऩत्र फकु सवहत ३० ३० 
५) रयक्ट्सा चारक अनभुनत ऩत्र निीकयण १० १० 
६) रयक्ट्सा नाभसायी दस्तयु ३० ३० 

५४ 
क) ननिेदन दस्तयु -वटकट िाऩत) १० १० 
ख) सडक भभफत सम्बाय शलु्क  १० 
ग) सडक िनत तथा सयसपाई शलु्क  १५ 

५५ साधायण नसपायीस ६० ६५ 

५६ 

विधतु नसपायीस 
क) ग्राहस्थ २०० २५० 
ख)व्मऩाय/व्मिसाम ३०० ५०० 
ग)भेशीनफाट चल्ने व्मिसाम ५०० ७५० 
घ) थ्री पेज १२०० १५०० 
ङ) के.बी.ए.उल्रेख बएकोभा प्रनत के.बी.ए. २००० २००० 

५७ 

धाया नसपायीस ५०० ५०० 
धाया नसपारयश गदाफ ऩक्की िाटो पोडन ुऩने बएभा िाटोको अिस्था हेयी कम्तीभा रु ५,०००।- देखी प्राविनधक 
भलु्माङ्कन िभोचजभको यकभ मस न.ऩा.को धयौटी खाताभा जम्भा याखी भात्र नसपारयस गरयन ेछ । पोनडएको 
िाटो सेिाग्राहीरे नै ऩनु भभफत गरय प्राविनधकको नसपारयश बई आएभा भात्र धयौटी यकभ वपताफ हनुेछ । 
 

५८ याहदानी नसपायीस ४०० ५०० 
५९ ऩरयचम ऩत्र ६० ६५ 

६० 
घयफाटो तथा चायवकल्रा प्रभाचणत १ ककताको ४००।–

त्यसपछि ५ ककता 
सम्म प्रछत ककता 

१ ककताको ४००।–
त्यसपछि ५ ककता 
सम्म प्रछत ककता 



को १००।-सातौ 
वकता देचख भानथ 
५०।- 
 

प्रनत वकता को 
१००।-सातौ 
वकता देचख भानथ 
५०। 

६१ नाता प्रभाचणत ३०० ३०० 
६२ जन्भ प्रभाचणत २०० २०० 

६२ घय ननभाणफ रानग काठ नसपायीस रु ४।- प्रनत क्ट्मू 
वपट 

रु ४।- प्रनत क्ट्मू 
वपट 

६३ 
घयजग्गा नाभसायी/हकबोग प्रभाचेणत/भोही रगत कट्टा/भोही 
नाभसायी १० कठ्ठा बन्दा तर 

५०० ५०० 

६४ 
घयजग्गा नाभसायी/हकबोग प्रभाचेणत/भोही रगत कट्टा/भोही 
नाभसायी १० कठ्ठा बन्दा भानथ 

६०० ६०० 

६५ 
सम्ऩचि भूल्माङ्कन/जग्गा भूल्माङ्कन प्रनत हजाय रु 1।- प्रनत हजाय रु 

1।- 

६६ 
आम प्रभाचणत -अध्ममन प्रमोजनको रानग विद्याथीराई ४५% छुट) प्रनत हजाय रु 1।- प्रनत हजाय रु 

1।- 
६७ नक्ट्सा वपल्ड फकुको नकर नसपारयस २०० २०० 

६८ 
हैनसमत प्रभाचणत प्रत्मेक 25 राख 

सम्भ रु 1500 
प्रत्मेक 25 राख 
सम्भ रु 1500 

६९ जग्गा धनी रारऩजुाफको नकरको नसपारयस िा नतन ऩसु्ते प्रभाचणत ३०० ३०० 
७० सॊस्था दताफ नसपायीस ५०० ५०० 
७१ नक्ट्सा ऩासको ननिेदनको वकताफ ५०० ७५० 

७२ 

नक्ट्सा ऩास दस्तयु 
फेसभेन्ट प्रनत ि.वप. ३ ३ 
बई तल्रा प्रनत ि.वप. ४ ४ 
प्रथभ तल्रा प्रनत ि.वप. ५ ५ 
दोश्रो तल्रा प्रनत ि.वप. ६ ६ 
तेश्रो तल्रा प्रनत ि.वप. ७ ७ 
चौथो तल्रा प्रनत ि.वप. ८ ८ 
ऩाचौ तल्रा प्रनत ि.वप. ९ ९ 
कम्ऩाउण्डिार प्रनत यननङ्ग वपट ७ ७ 
घय नक्ट्सा नाभसायी १५०० १५०० 
अनभन द्वाया जग्गा नाऩ जाॉच ६०० ७०० 
नोट् २ फषफबत्र म्माद थऩको रानग ननिेदन ददए रागेको नक्ट्साऩास 
दस्तयुको ५% दस्तयु राग्न ेछ । २ फषफम्माद नघाएय म्माद थऩको 
रानग ननिेदन ददए रागेको नक्ट्साऩास दस्तयुको ५०% दस्तयु राग्ने 
छ । 

  



७३ 
सबाहर बाडा -जेनयेटय सवुिधा फाहेक १२००।-जेनयेटय सवुिधा 
सभेत १५००।--इन्धन आपै हाल्ने) 

१५०० १५०० 

७४ नभवटङ्ग हर बाडा  जेनयेटय सवुिधा सभेत -इन्धन आपै हाल्ने) ७०० ७०० 
 व्मचक्तगत घटना दताफ दस्तयु 

७५ 

जन्भ दताफ 
क) ५ फषफउभेय सम्भको सफै िगफ य सभदुामका फारफानरका १० १० 
ख) सोबन्दा भानथ १६ फषफसम्भको -दनरत फगफ २०।-) अन्म ५० ५० ५० 
ग) १६ फषफबन्दा भानथको राई -अऩाङगराई २०।-) अन्म ५०।- ५० ५० 

७६ 
वििाह दताफ 
क) दनरत य अऩाङग १० १० 
ख) अन्मको हकभा ५० ५० 

७७ 
भतृ्म ुदताफ 
क) दनरत, अऩाङ सचुक बएको २० २० 
ख) अन्मको हकभा ५० ५० 

७८ सम्फन्ध विच्छेद ५० ५० 
७९ 
 
 

८० 

फसाफई सयाफई ५० ५० 
नोट् ३५ ददननबत्र व्मचक्तगत घटना दताफ गयाउन आएभा कुनै वकनसभको दस्तयु राग्न ेछैन । 
सैफ्टी टैंक सपाई भेनसन प्रनत वटऩ न.ऩा.ऺेत्रनबत्र -न.ऩा.ऺेत्र बन्दा 
फावहय न.ऩा.रे थऩ सेिा शलु्क २,०००।- नरने । 

५००० ५००० 

८१ ऩशफुधशारा कोठा २००० २००० 
८२ गदुयी फजायको ऩक्की कोठा -प्रनत कोठा) १२०० १२०० 
८३ गदुयी फजायको भास ुऩसर -प्रनत कोठा) ६०० ६०० 

नोट् भवहनाको १५ गते नबत्र बाडा फझुाए १०% छुट, १६ गते देचख भवहना नबत्र फझुाए छुट ऩाइन ेछैन य भवहना 
नाघेऩनछ फझुाए १०% जरयिाना राग्न ेछ। 
 
 

नोट :-  मस कामाफरमभा व्मिसाम/पफ भ दताफ गयाफई इजाजत ऩत्र नरएका व्मिसामीहरु प्रत्मेक आ.ि.को आचश्वन 
भवहनानबत्र व्मिसाम/पफ भको नविकयण गयाए रागेको दताफ दस्तयुको २५% छुट ऩाइने छ । ऩौष भसान्त नबत्र नविकयण 
गयाए रागेको दताफ दस्तयुको १०% छुट ऩाइने छ । त्मस ऩश्चात नविकयण गयाएभा रागेको दताफ दस्तयु फयाफयको 
दस्तयु राग्न ेछ । 
नोट :- मसभा नखरेुका व्मिसामहरुको रानग व्मिसामको प्रकृनत हेयी रु ऻ,ण्ण्णि्/- देचख रु ऻछ,ण्ण्णि्/- सम्भ व्मिसाम 
दताफ तथा नविकय०ेा दस्तयु राग्ने ५ । 
 


