चन्द्रार्िरि नििपार्िकाको
आर्थिक ऐन, २०७७

प्रस्तावना
चन्द्रार्िरि नििपार्िकाको आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ को अथि सम्बन्द्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्द्वर्नको र्नर्ित्त

स्थानीर् कि, शुल्क, दस्तुि ि जरिवाना सं किन िनि, छु ट ददन तथा अन्द्र् आर् सं किनको प्रशासर्नक व्र्वस्था िनि
बाञ्छनीर् भएकोिे,

नेपािको सं ववधानको धािा २३० बिोजजि चन्द्रार्िरि नििपार्िकाको निि सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।

१)

सं जिप्त नाि ि प्रािम्भः
(१) र्स ऐनको नाि “चन्द्रार्िरि नििपार्िकाको आर्थक
ि ऐन, २०७७” िहेको छ ।

(२) र्ो ऐन २०७७ साि श्रावण १ ितेदेजि चन्द्रार्िरि नििपार्िका िेत्रर्भत्र िािू हुनछ
े ।
२)

सम्पर्त किः चन्द्रार्िरि नििपार्िका िेत्रर्भत्र अनुसूची (१) बिोजजि घि जग्िा कि ििाई असुि उपि

३)

भूर्िकिः चन्द्रार्िरि नििपार्िका िेत्रर्भत्र अनुसूची (२) बिोजजि भ ुर्िकि (िािपोत) ििाई असुि उपि

िरिनेछ।

िरिनेछ ।
४)

घि जग्िा बहाि किः चन्द्रार्िरि नििपार्िका िेत्रर्भत्र कुनै व्र्जि वा सं स्थािे भवन, घि, पसि, ग्र्ािे ज, िोदाि,

टहिा, छप्पि, सेड, जग्िा वा पोििी पुिै वा आंजशक तवििे साथै अन्द्र् कुनै आम्दानी हुने ििी बहाििा ददएकोिा
अनुसूची (३) बिोजजि बहाि कि ििाइ असुि उपि िरिनेछ ।

५)

व्र्वसार् किः चन्द्रार्िरि नििपार्िका िेत्रर्भत्र दताि वा इजाजत प्राप्त ििी स्थावपत उद्योि, व्र्ापाि, व्र्वसार्,

सेवा ि र्स्तै प्रकािका जुनसुकै कािोबाि िने व्र्जि वा र्नकार्िाई व्र्वसार्को प्रकृर्त, आर्थिक कािोवाि, स्थान
र्बशेर् ि ििानीका आधाििा अनुसूची (४) बिोजजि व्र्वसार् कि ििाइ असुि उपि िरिनेछ । त्र्सिी
व्र्वसार् कि असुि िदाि बैंक तथा ववत्तीर् सं स्था ि सुपििाकेटहरुको हकिा प्रत्र्ेक कािोवाि स्थििा
कािोवािको आधाििा अिि अिि ईकाइ िानी असुि उपि िरिनेछ ।

६)

जडीबुटी, कवाडी ि जीबजन्द्त ु किः चन्द्रार्िरि नििपार्िका िेत्रर्भत्र कुनै व्र्जि वा सं स्थािे ऊन, िोटो, जर्डबुटी,

बनपैदावाि, कवाडी िाि ि अन्द्र् िृत वा िारिएका जीबजन्द्तुको हाड, र्सड., प्वािँ, छािा जस्ता बस्तुको
व्र्वसावर्क कािोबाि ििे बापत अनुसूची (५) बिोजजिको कि ििाई असुि उपि िरिनेछ । ति प्रचर्ित
कानूनिे र्नर्ेध िरिएकाको हकिा भने उजल्िजित ब्र्वस्था िािू हुनछ
े ैन ।

७)

ववज्ञापन किः चन्द्रार्िरि नििपार्िका िेत्रर्भत्र हुने सवै वकर्सिका ववज्ञापनिा अनुसूची (६) बिोजजिको ववज्ञापन
कि ििाई असुि उपि िरिनेछ ।

८)

बहाि र्बटौिी शुल्कः चन्द्रार्िरि नििपार्िका िेत्रर्भत्र आफुिे र्निािण, िे िदे ि, वा सञ्चािन ििे का वा साविजर्नक
ऐिानी पर्ति जग्िा वा भवनिा हाटबजाि वा पसि वा सडक वा बाटो वकनाि वा ववशेर् िेिा पवििा अनुसूची
(७) िा भएको व्र्वस्था अनुसाि बहाि ववटौिी शुल्क ििाई असुि उपि िरिनेछ ।
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९)

सवािी साधन पावकिङ शुल्कः चन्द्रार्िरि नििपार्िका िेत्रर्भत्र कुनै सवािी साधनिाई पावकिङ सुववधा उपिब्ध

ििाए वापत अनुसूची (८) बिोजजि सवािी साधन पावकिङ शुल्क ििाई असुि उपि िरिनेछ । साथै पावकिङ
व्र्वसार् सञ्चािन िने ब्र्जि वा संस्थािे चन्द्रार्िरि नििपार्िकाबाट पूव ि अनुिती र्िएको हुन ुपनेछ ।

१०)

सेवा शुल्क दस्तुिः चन्द्रार्िरि नििपार्िकािे र्निािण, सञ्चािन वा व्र्वस्थापन ििे का अनुसूची (९) िा उजल्िजित
स्थानीर् पुवािधाि ि उपिब्ध ििाइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीिा व्र्वस्था भए बिोजजि शुल्क
ििाई असुि उपि िरिनेछ ।

११)

जरिवानाः चन्द्रार्िरि नििपार्िका िेत्रर्भत्र नििपार्िकािे अनुिर्त प्रदान नििे का स्थििा व्र्जि वा सवािी

साधन प्रवेश ििे िा ि र्नर्ेध िरिएका साविजर्नक सडक तथा फुटपाथिा सवािी साधन पावकिङ वा व्र्ापाि
व्र्वसार् वा फोहििैिा िने तथा प्रचर्ित कानुन ववपरितका कार्ि िनेिाई अनुसूची (१०) बिोजजि जरिवाना
िरिनेछ। साथै चन्द्रार्िरि नििपार्िका, निि कार्िपार्िकािे सिर् सिर्िा र्स ब्र्वस्थािा थपघट तथा
पुनिाविोकन िनि सक्नेछ ।

१२)

कि छु टः अपाङ्गता, एकि िवहिािे सं चािन िने व्र्वसार् ि भूकम्प वपर्डत िातो काडि प्राप्त ििे का भूकम्प
वपर्डतहरुको नक्सापास तथा कोर्भड-१९ का कािण प्रभाववतहरुको िर्तिाई न्द्र्ूनीकिण िने उद्धेश्र्िे ववववध
प्रकािका छु टहरु अनुसूची (११) विोजजि हुनछ
े ।

१३)

िािपोत सम्बन्द्धी कि दस्तुि

: नििपार्िकाको कार्ाििर्को िािपोत सम्बन्द्धी िजजष्ट्रेशन दस्तुि, सेवा शुल्क ि
घिजग्िा िोक्का दस्तुिहरु अनुसूची (१२) विोजजि हुनछ
े ।

१४)

नापी सम्बन्द्धी कि दस्तुि

१५)

िािपोत सम्बन्द्धी कि दस्तुि

१६)

कि तथा शुल्क सं किन कार्िववर्धः र्स ऐनिा भएको व्र्वस्था र्सै बिोजजि ि अन्द्र्का हकिा र्स ऐनसँि

१७)

र्सफारिश: नििपार्िकाको कार्ाििर् तथा वडा कार्ाििर्हरुिे र्सफारिस िदाि स्वास््र् उपचाि सम्वन्द्धी र्सफारिस,

: नििपार्िकाको कार्ाििर्को वकत्तानापी शुल्क, भूसूचना तथा अर्भिेि बिोजजि

शुल्कहरु अनुसूची (१३) विोजजि हुनछ
े ।

: नििपार्िकाको कार्ाििर्िे नििपार्िका िेत्रभि फोहििैिा सं किन तथा
व्र्वस्थापन सेवाशुिक दििे ट अनुसूची (१४) विोजजि हुनछ
े ।
नबाँजिने ििी चन्द्रार्िरि नििपार्िका, निि कार्िपार्िकािे तोके बिोजजि हुनछ
े ।

छात्रवृजत्त सम्वन्द्धी र्सफारिस ि आकजस्िक ववपद् सम्वन्द्धी र्सफारिस बाहेक अन्द्र् र्सफारिस िदाि कि च ुिाको
प्रिाण पत्र पेश भए पर्छ िात्र र्सफारिस ददईनेछ ।

१८)

र्सै ऐन बिोजजि भएको िार्ननेः र्ो ऐन जािी हुन अजघ भए ििे का व्र्वस्थाहरु र्सै ऐन बिोजजि भए ििे को

१९)

कार्िववर्ध बनाउन सक्नेः चन्द्रार्िरि नििपार्िका निि कार्िपार्िकािे र्स ऐनिा भएका व्र्वस्थाहरुिाई

२०)

सार्बक बिोजजि हुनःे र्स ऐनिा उजल्िजित व्र्वस्था र्सै बिोजजि ि उजल्िजित नभएको हकिा सार्बक

िार्ननेछ ।

कार्ािन्द्वर्न िनिका िार्ि आवश्र्क कार्िववर्धहरु बनाउन सक्नेछ।
बिोजजि नै हुनछ
े ।

२१)

िािे जीः साववकिा चन्द्रार्िरि नििपार्िकािे िािू िदै आएका व्र्वस्थाहरु र्स ऐनसँि प्रर्तकूि दे जिएिा
प्रर्तकूि भएको हदसम्ि िािे ज हुनछ
े न् ।
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अनुसूची १
(दफा २ सँि सम्वजन्द्धत)
घिजग्िा कि (सम्पजत्त कि)

क्र.स.

दि रु.

ववविण
घिजग्िा किको दि

२.१

१) पवहिो ३० िाि सम्िको िूल्र्ाङ्कनिा

रु.३००।- (एकिुष्ट)

२) त्र्स पर्छको थप ७० िाि सम्ििा

रु. ०.०५ प्रर्तशत

३) त्र्स पर्छका थप १ किोड सम्ििा

रु. ०.१ प्रर्तशत

४) त्र्स पर्छको जर्तसुकै रुपैर्ा थप भए पर्न

रु. ०.२ प्रर्तशत

घिजग्िाको किको दि िणना िदाि किर्ोग्र् जग्िाको िूल्र्ांकन तपजशि
विोजजि हुने
जम्िा घि तिाको िेत्रफि
किर्ोग्र् जग्िा


≠

≠
५९८.९३

A

आना

आवासीर् प्रर्ोजनका िार्ि बनेका घिहरुको हकिा A आना अनुसाि
जग्िाको िूल्र्ाङ्कन िने ।



सं स्थाित औद्योर्िक ि व्र्वसावर्क प्रर्ोजनका िार्ि बनेका घिहरुको
हकिा

जम्िा जग्िाको िेत्रफिको ४०(चािीस) प्रर्तशत = B आना हुन
आउने िेत्रफििा

A ि B आना िध्र्े जुन वढी हुन्द्छ सोवह अनुसािको

जग्िाको िुल्र्ांकन िने ।
२.2

घि जग्िा िूल्र्ाङ्न िने तरिका

घिजग्िािा कि िाग्ने िेत्रहरुको घिको बनोटको विीकिण ि िूल्र्ाङ्कन दे हार् विोजजि हुनछ
े ।
क)

घिको वनोटको विीकिण
१)

र्भत्र काँचो बावहि पाको इट्टािा िाटोका जोडाई भएको वा काठैकाठबाट बनेको
ि जस्ता, जिँिटी, टार्ि, एसवेसटसको छाना भएको घि ।

२)

र्भत्र बावहि पाकोइट्टा वा ढुं िािा िाटोको जोडाई भई र्भत्र बावहि र्सिेन्द्ट
प्िासटि ििी छाना ढिान (आि.सी.सी. वा आि.वव.सी.) िरिएका वा जस्ता,
टार्ि, जिंिटी, एसवेसटसको छाना भएको घि ।

३)

र्भत्र वावहि पाको इट्टािा वाि ढु ङ्गािा र्सिेन्द्ट प्िास्टि ििी छाना ढिान
(आि.सी.सी. वा आि.वव.सी.) िरिएको घि

४)

आि.सी.सी. फ्रेि स्रक्चििा भएको घि

५)

जस्टि फ्रेि स्रक्चि, फ्रववक्चि, फाइवि वा र्स्तै सं िचना
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घिको िूल्र्ाङ्न

ि)

औसत िाित दि

घिको वनोट
१)

प्रकिण २.२ (क) (१) बिोजजिको घि

२)

प्रकिण २.२ (क) (२) बिोजजिको घि

३)

प्रकिण २.२ (क) (३) बिोजजिको घि

४)

प्रकिण २.२ (क) (४) बिोजजिको घि

५)

प्रकिण २.२. (क) (५) बिोजजिको घि

प्रर्त विि फुट

प्रर्त वर्ि टुटफुट

कट्टी दि प्रर्तशत

कट्टी िने

जम्िा बर्ि

१,०००।-

३.००

२५

१,२००।-

२.००

३०

१,३५०।-

१.००

७०

१,८००।-

०.७५

१००

१,५७५।-

०.७५

१००

रष्टव्र्ः- टुटफुट कट्टीको वहसाव िदाि घट्दो िूल्र्को अधाििा िरिनेछ ।
काँचो इट्टा वा िाटोको िािो वा बाँस वा काठको टाटी भई फुस, छवािी, िि, पिाि ि जस्ता वा वटनको

ि)

छाना भएको तथा अस्थार्ी प्रकृर्तको घिको िूल्र्ाङ्कन िरिने छै न ।
घ)

घि जग्िा कि िाग्ने िेत्रहरुको जग्िाको िूल्र्ाङ्कन िदाि िजजष्ट्रेसन प्रर्ोजनका िार्ि िािपोत कार्ाििर्िे
तोकेको दि बिोजजि िूल्र्ाङ्कन िरिनेछ ।

ङ)

ह्रास कट्टीको सिर् सिाप्त भई सकेपर्छको घिजग्िाको सम्पजत्त कि अजन्द्ति िूल्र्ाङ्कन िकििा तोके बिोजजि
कि िाग्नेछ ।

च)

सम्पजत्त कि ििाएका घिजग्िािा भूर्िकि निाग्ने ।
अनुसूची २

(दफा ३ सं ि सम्बजन्द्धत)
भूर्ि कि (िािपोत)
क्र.स.
३.१.

दि रु.

ववविण
िािपोत तथा भूर्िकि
न्द्र्ूनति

७५।-

प्रर्त िोपनी

१७५।अनुसूची ३
(दफा ४ संि सम्वजन्द्धत)
घि जग्िा वहाि कि

क्र.स.
४.१

दि रु.

ववविण
बहाि कि

वर्ििकिण

निि िेत्र र्भत्रका घि,पसि, ग्र्ािे ज,

क) सं घ, सं स्था, कार्ाििर्, उद्योि,

िोदाि, टहिा, सेड, काििाना, जग्िा, पोििी
आदद ।

१० प्रर्तशत

व्र्ापाि, व्र्वसार् प्रर्ोजनको
िार्ि

ि) आवासीर् प्रर्ोजनको िार्ि

३ प्रर्तशत

ि) कृवर् प्रर्ोजनको िार्ि

१ प्रर्तशत
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अनुसूची ४
(दफा ५ सं ि सम्वजन्द्धत)
व्र्वसार् कि
क्र.स.
५.१

दि रु.

ववविण
व्र्वसार् कि

ँ ी १० िाि कार्ि िरिएको )
१) सूर्ति तथा िददिाजन्द्र् पदाथिको थोक ववक्री ( न्द्र्ूनति पूज
(क) श्रे णी ( २० िाि १ दे जि िार्थ)

१०,०००।-

(ि) श्रे णी (१० िाि १ दे जि २० िािसम्ि)
(ि) श्रे णी (१० िािसम्ि)
२)

५,०००।-

िुरा व्र्वसार् (सूर्ति तथा िददिाजन्द्र् व्र्वसार्)

२,०००।-

(क) श्रे णी

३)

(ि) श्रे णी

१,२००।-

(ि) श्रे णी

८००।-

(घ) श्रे णी

३००।-

ँ ी २० िाि कार्ि िरिएको)
सुन चाँदी तथा िहना पसि (ज्वेििी) (न्द्र्ूनति पूज
(क) श्रे णी (३० िाि १ दजि िार्थ )

५,०००।-

(ि) श्रे णी (२० िािसम्ि)
र्भर्डर्ो क्र्ासेट िे कडिि तथा प्िेर्ि आददको थोक तथा िुरा

५,०००।-

(क) श्रे णी

३,०००।-

(ि) श्रे णी

१,५००।-

(ि) श्रे णी

५)

(घ) श्रे णी

१,०००।-

(ङ) श्रे णी

५००।-

ँ ी २५ िाि कार्ि िरिएको)
िड ि र्सिेन्द्ट सिेतको र्निािण सािाग्री (हाडिवर्
े ि) पसि (न्द्र्ूनति पूज

१५,०००।-

(क) श्रे णी (५० िाि १ दे जि िार्थ)

१०,०००।-

(ि) श्रे णी (३५ िाि १ दे जि ५० िािसम्ि)

७,०००।-

(ि) श्रे णी (२५ िाि १ दे जि ३५ िािसम्ि)

५,०००।-

(घ) श्रे णी ( २५ िािसम्ि)
६)

कम्र्ूटि ववद्युत सािान क्र्ािेिा टे र्िर्भजन िे र्डर्ो वववक्र

१०,०००।-

(क) श्रे णी

८,०००।-

(ि) श्रे णी

५,०००।-

(ि) श्रे णी

२,५००।-

(घ) श्रे णी
(ङ) श्रे णी

७)

१०,०००।७,०००।-

(ि) श्रे णी (२० िाि १ दे जि ३० िािसम्ि)
४)

१५,०००।-

१,०००।-

ँ ी १० िाि कार्ि िरिएको)
कापेट तथा फर्नर्ि सङ पसि (न्द्र्ूनति पूज
(क) श्रे णी (२० िाि १ दे जि िार्थ )
(ि) श्रे णी (१५ िाि १ दे जि २० िािसम्ि)

१०,०००।७,०००।-
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क्र.स.

ववविण
(ि) श्रे णी (१० िाि १ दे जि १५ िािसम्ि)
(घ) श्रे णी (१० िािसम्ि)

८)

पेरोर्िर्ि पदाथि थोक/िुरा ववक्री िने आर्ि स्टोि वा र्डपो
(क) श्रे णी (पेरोि, र्डजेि दुवै)
(ि) श्रे णी (पेरोि िात्र)
(ि) श्रे णी (र्डजेि िात्र)
(घ) श्रे णी (िवट्टतेि तथा अन्द्र् सािान बेच्ने पसि)
(ङ) श्रे णी (िवट्टतेि िात्र ववक्री िने)

९)

दै र्नक उपभोग्र् िाद्यान्न
(क) श्रे णी

१०)

२,०००।१,०००।२,०००।-

५००।-

सवािी साधन ववक्रेता

ववववध र्ातार्त सम्बन्द्धी व्र्वसार्
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(घ) श्रे णी

५,००,०००।३,५०,०००।२,००,०००।७५,०००।२५,०००।१०,०००।८,०००।५,०००।३,०००।-

ववशेर्ज्ञ पिािशि तथा अन्द्र् व्र्वसावर्क सेवा
जचवकत्सक सेवा
(क) श्रे णी

१,५००।-

(ि) श्रे णी

१,०००।-

(क) श्रे णी

१,०००।-

कवविाज
(ि) श्रे णी

५००।-

(क) श्रे णी

७००।-

कानून व्र्वसार्ी
(ि) श्रे णी

४)

१५,०००।-

(घ) श्रे णी

(ङ) श्रे णी (र्डिि भए)

३)

२०,०००।-

८००।-

(घ) श्रे णी (दुई पाँग्र े सवािी)

२)

३०,०००।-

(ि) श्रे णी

(ि) श्रे णी (हिुका सवािी)

१)

३,०००।-

१,२००।-

(ि) श्रे णी िाइक्रो/र्िर्नवस भएको)

५.२

५०००।-

(ि) श्रे णी

(क) श्रे णी (हेभी रक/वटप्पि िाडी सिेत भएको)

११)

दि रु.

इजन्द्जर्नर्ि सेवा तथा कन्द्सल्यान्द्ट
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी

५००।५,०००।३,०००।-
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क्र.स.
५)

ववविण
िेिा परििक
(क) सी.ए. िाई िात्र
(ि) अन्द्र्को िार्ि

६)

दन्द्त परििक

७)

अनुसन्द्धानकताि तथा पिािशिदाता
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी

८)

कम्प्र्ुटि एनार्िष्ट तथा प्रोिािि
(क) श्रे णी

९)

१०)

११)

१२)

१३)

१,०००।१,०००।५००।१,०००।-

(क) श्रे णी

५००।-

वविा अर्भकताि
(ि) श्रे णी

३००।-

(क) श्रे णी

५००।-

सभेर्ि
(ि) श्रे णी

३००।-

(क) श्रे णी

५००।-

अनुवादक
(ि) श्रे णी

३००।-

(क) श्रे णी

१,०००।-

पशु जचवकत्सक
(ि) श्रे णी

५००।-

(क) श्रे णी

५००।-

शेर्ि दिाि

सािान ढुवानी कम्पनी

३००।१,५००।-

(ि) श्रे णी

१,०००।-

(क) श्रे णी

२,०००।-

संस्थाित पेन्द्टि
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी

१६)

५००।-

५००।-

(क) श्रे णी
१५)

२,०००।-

(ि) श्रे णी

(ि) श्रे णी
१४)

दि रु.

१,५००।१,०००।-

(घ) श्रे णी

५००।-

(क) श्रे णी

५००।-

सािान्द्र् पेन्द्टि/फ्िेक्सवोडि िात्र िने
(ि) श्रे णी

३००।–
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५.३
१)

र्निािण व्र्सार्ीः न.पा. िा प्रधान कार्ाििर् भएको र्निािण व्र्वसार्ीिा
र्निािण व्र्बसार्ीः न.पा. िा प्रधान कार्ाििर् भएको र्निािण व्र्वसार्ीिा
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(घ) श्रे णी

५.४
१)

कोिा िाि प्रशोधन िरि िाि सािान उत्पादन िने उद्योि
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी

६,०००।४,०००।-

१,५००।-

कपडा पेल्ने उद्योि
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी

१,०००।५००।८,०००।६,०००।४,०००।-

(घ) श्रे णी

२,०००।-

(क) श्रे णी

८,०००।-

िािेन्द्ट उद्योि
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(घ) श्रे णी
कािजको प्िेट तथा कप बनाउने उद्योि
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(घ) श्रे णी

६)

८,०००।-

(क) ठु िा घिे ि ु उद्योि

घिे ि ु उद्योििा

(क) श्रे णी

५)

२,०००।-

२,०००।-

(ि) साना घिे ि ु उद्योि

४)

३,०००।-

(घ) श्रे णी

(ि) ििौिा घिे ि ु उद्योि
३)

४,०००।-

उत्पादनिूिक उद्योि
(क) श्रे णी

२)

५,०००।-

र्सिक डसना बनाउने
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(घ) श्रे णी

६,०००।४,०००।२,०००।८,०००।६,०००।४,०००।२,०००।७,०००।५,०००।३,०००।१,०००।–
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५.५
१)

उजाििूिक उद्योि

सौर्ि, कोइिा, प्राकृर्तक तेि, ग्र्ास, वार्ोग्र्ास तथा अन्द्र् श्रोतबाट उजाि पैदा िने
४,०००।-

(क) श्रे णी

३,०००।-

(ि) श्रे णी

२,०००।-

(ि) श्रे णी

१,०००।-

(घ) श्रे णी
५.६
१)

कृवर् तथा वन्द्र् जन्द्र् उद्योि
कृवर् वा वन पैदावाििा आधारित

४,०००।-

(क) श्रे णी

३,०००।-

(ि) श्रे णी

२,०००।-

(ि) श्रे णी

१,०००।-

(घ) श्रे णी

५००।-

२) िाई/भैँ सी/बाख्रा/च्र्ाङ्ग्रा तथा अन्द्र् चौपार् फािि
५.७
१)

िर्नज उद्योि
िर्नज उत्िनन तथा प्रशोधन िने

८,०००।-

(क) श्रे णी

६,०००।-

(ि) श्रे णी

४,०००।-

(ि) श्रे णी

२,०००।-

(घ) श्रे णी
२)

िानी उद्योि
(क) िानी दताि

२,००,०००।-

(ि) िानी नवीकिण
३)

५०,०००।-

ड्राइर्भङ्ग रे र्नङ्ग सेन्द्टि

५०,०००।-

(क) िाडी रार्ि सेन्द्टि ि ड्राइर्भङ्ग रे र्नङ्ग सेन्द्टि

३०,०००।-

(ि) हेर्भ िाडी रे र्नङ्ग सेन्द्टि

१५,०००।-

(ि) िाइट िाडी रे र्नङ्ग सेन्द्टि

५,०००।-

(घ) िोटि साइकि रे र्नङ्ग सेन्द्टि
५.८
१)

पर्िटन उद्योि

पर्िटन आवास िोटेि, होटि, िे ष्टुिेन्द्ट रिसोटि, राभि एजेन्द्सी, िाजफ्टङ्ग
(क) श्रे णी (५ तािे होटि)
(ि) श्रे णी (४ तािे होटि)
(ि) श्रे णी (३ तािे होटि)
(घ) श्रे णी (िोटे ि/होटि)
(ङ) श्रे णी (रिसोटि)

२)

साधािण िे ष्टुिेन्द्ट
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी

१,५०,०००।१,००,०००।५०,०००।२०,०००।१०,०००।८,०००।६,०००।४,०००।-
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३)

साधािण जिपान पसि

१,०००।-

(क) श्रे णी

८००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

(ि) श्रे णी
५.९
१)

सेवा उद्योि

छापािाना पिािशि सेवा र्नर्नङ्ग तथा वेर्िङ्ग व्र्वसार्, चिजचत्र व्र्वसार्, साविजर्नक पािवहन
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(घ) श्रे णी

५.१०
१)

(ि) श्रे णी
(घ) श्रे णी

(ि) श्रे णी
र्नजी िेत्रका हुिाक सेवा
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी

३,०००।-

१,०००।६००।३००।१,०००।६००।-

(क) श्रे णी

१,०००।-

कुरिर्ि सेवा

छपाई तथा प्रकाशन
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी

१)

५,०००।-

३००।-

(ि) श्रे णी

५.१२

८,०००।-

(ि) श्रे णी

(ि) श्रे णी
४)

१०,०००।-

र्नजी िेत्रका टेर्िफोन, फ्र्ाक्स, फोटोकपी, वप.सी.ओ.
(ि) श्रे णी

३)

३,०००।-

सं चाि सेवा

(क) श्रे णी

२)

५,०००।-

सडक, पुि, एवं आवास, कम्प्िेक्स आदी र्निािण िरि संचािन िने
(ि) श्रे णी

१)

८,०००।-

र्निािण उद्योि

(क) श्रे णी

५.११

१०,०००।-

६००।३००।–
५,०००।३,०००।२,०००।-

ववजत्तर् सेवा
नेपाि सिकािको पूणि स्वार्ित्विा िहेको वाहेक आर्थिक कािोवाि िने "क" वििका वैंक/ववत्तीर् संस्था
(क) िुख्र् कार्ाििर्
(ि) शािा कार्ाििर्

५०,०००।२५,०००।-
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२)

नेपाि सिकािको पूणि स्वार्ित्विा िहेको वाहेक आर्थिक कािोवाि िने "ि" वििका वैंक/ववत्तीर् संस्था

३०,०००।-

(क) िुख्र् कार्ाििर्

१५,०००।-

(ि) शािा कार्ाििर्
३)

नेपाि सिकािको पूणि स्वार्ित्विा िहेको वाहेक आर्थिक कािोवाि िने "ि" वििका फाईनान्द्स
कम्पनी/ववजत्तर् संस्था

(क) िुख्र् कार्ाििर्
४)

(ि) शािा कार्ाििर्

१०,०००।-

(क) िुख्र् कार्ाििर्

१०,०००।-

नेपाि सिकािको पूणि स्वार्ित्विा िहेको वाहेक आर्थिक कािोवाि िने "घ" वििका िघुववत्त/ ववजत्तर्
संस्था

५)

(ि) शािा कार्ाििर्

५,०००।-

(क) िुख्र् कार्ाििर्

२५,०००।-

वविा कम्पनी
(ि) शािा कार्ाििर्

६)

ववदे शी िुरा सटही काउण्टि
(क) िुख्र् कार्ाििर्

७)

८)

(क) िुख्र् कार्ाििर्

१०,०००।-

(ि) शािा कार्ाििर्

५,०००।-

ँ ी
(क) पूज

१,०००।-

ँ ी
(ि) पूज

५० िाि सम्ि
५ किोडसम्ि

१)

५,०००।१०,०००।-

(क) िुख्र् कार्ाििर्

१०,०००।-

सहकािी बैंक

५,०००।–

अस्पताि
र्नजी अस्पताि
(क) श्रे णी (५१ बेड दे जि िार्थ)
(ि) श्रे णी (२१ बेड दे जि ५० बेडसम्ि)
(ि) श्रे णी (१६ बेड दे जि २० बेडसम्ि)

२)

२,०००।-

ँ ी ५ दे जि िार्थ
(घ) पूज

(ि) शािा कार्ाििर्
५.१३

१०,०००।५,०००।-

र्धतोपत्र कािोवाि

सहकािी सं स्था

१०,०००।-

(ि) शािा कार्ाििर्

ँ ी १ किोडसम्ि
(ि) पूज

९)

२०,०००।-

५०,०००।२०,०००।१५,०००।-

(घ) श्रे णी (१५ बेडसम्ि)

१०,०००।-

(क) श्रे णी

२०,०००।-

नर्सिंङ्ग होि
(ि) श्रे णी

१५,०००।–

# 11 # च.न.पा. आर्थिक ऐन, २०७७

३)

जक्िर्नक

३,०००।-

(क) श्रे णी

२,०००।-

(ि) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

१,०००।-

४)

ल्र्ाव

५)

साउना वाथ, वफजजर्ोथेिापी आदद

६)

र्ोि तथा आर्ुबेद केन्द्र/प्राकृर्तक जचवकत्सा

५.१४
१)

१,५००।१,५००।-

जशिा सेवा (सिकािको पूणि स्वार्ित्विा िहेका तथा सािुदावर्क वाहेक)
जशिा

४०,०००।-

I) ववश्वववद्याि

३०,०००।-

II) क्र्ाम्पस/किेज

I I I ) उ.िा.वव. (किा १ दे जि १२ सम्ि)
(क) क श्रे णी

१५,०००।-

(ि) ि श्रे णी

१२,०००।८,०००।-

(ि) ि श्रे णी

५,०००।-

(घ) घ श्रे णी

५,०००।-

(ङ) िन्द्टे श्विी

१०,०००।-

IV_ िा.वव. (किा १ दे जि १० सम्ि)

V) र्न.िा.वव.(किा १ दे जि ८ सम्ि)
१२,०००।-

(क) क श्रे णी

९,०००।-

(ि) ि श्रे णी

६,०००।-

(ि) ि श्रे णी

५,०००।-

(घ) घ श्रे णी

VI ) प्रा.वव.

(क) क श्रे णी

१५,०००।-

(ि) ि श्रे णी

१२,०००।८,०००।-

(ि) ि श्रे णी

५,०००।-

(घ) घ श्रे णी
(ङ) िन्द्टे श्विी

५,०००।-

(क) क श्रे णी

६,०००।-

(ि) ि श्रे णी

५,०००।-

VI I ) जशशु स्र्ाहाि केन्द्र (१ किादे जि ३ किा सम्ि)

(ि) ि श्रे णी
(घ) घ श्रे णी
VIII) िेर्डकि किेज
IX) नर्सं ङ्ग, एच.ए.
X) होष्टि

४,०००।३,०००।२,००,०००।१,००,०००।२,५००।–
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२)

तार्िि तथा अनुसन्द्धान केन्द्र

५,०००।-

(क) श्रे णी
३)

(ि) श्रे णी

३,०००।-

(क) श्रे णी

२,०००।-

टाईवपङ्ग, कम्प्र्ुटि, भार्ा प्रजशिण सं स्था
१,०००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

(ि) श्रे णी
४)

अन्द्तिािवष्ट्रर् िैि सिकािी संस्था

५,०००।-

(क) श्रे णी

३,०००।-

(ि) श्रे णी
५.१५
१)

ििित सम्भाि

हेभी ईजक्वप्िेन्द्ट बस, रक, काि, िोटि साइकि ििित काििाना तथा सर्भर्ि सङ्ग
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी

२)

(क) श्रे णी

३,०००।-

िे र्डर्ो/वट.र्भ./घडी/टे र्िफोन तथा ववद्युत सािाग्री ििित केन्द्र

(घ) श्रे णी
कम्प्र्ुटि ििित केन्द्र
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी
पानी तान्ने पम्प ििित
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी
५.१६
१)

ववज्ञापन सेवा (ववज्ञापन एजेन्द्सी)
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी
वैदेजशक िोजिाि व्र्वसार्
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी

३)

२,०००।१,५००।५००।१,०००।५००।१,०००।५००।-

अन्द्र् सेवा
(क) श्रे णी

२)

१,५००।५००।-

(ि) श्रे णी

४)

२,०००।-

(घ) श्रे णी

(ि) श्रे णी

३)

३,०००।-

स्वदे शी िोजिाि व्र्वसार्
(क) श्रे णी

३,०००।२,०००।१,५००।२०,०००।१५,०००।१०,०००।५,०००।-
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४)

(ि) श्रे णी

३,०००।-

(क) श्रे णी

१,०००।-

सेक्रेवटर्ि सेवा
(ि) श्रे णी

५)

हाउजजङ्ग कम्पनी तथा घि जग्िा ििीद ववक्री
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी

६)

व्र्ूटी पाििि केश श्रं िाि ड्राइ जक्िनसि फोटा स्टुर्डर्ो र्सिाई आदद
(क) श्रे णी

७)

८)

९)

१०)

१०,०००।१,०००।-

(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

(ि) श्रे णी

३००।-

(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

किि ल्र्ाव

साइबोडि वनाउने, पेजन्द्टङ्ग वा जस्क्रन वप्रन्द्ट

ड्राइ जक्िनसि

पशु वधशािा/पशु वधस्थि

१०,०००।५,०००।-

(ि) श्रे णी

३,०००।-

(क) श्रे णी

३,०००।-

िासु ववक्रेता
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी
फूि ववरुवा ववक्रेता
(क) श्रे णी

१३)

२०,०००।-

५००।-

(ि) श्रे णी

१२)

३०,०००।-

(ि) श्रे णी

(क) श्रे णी

११)

५००।-

२,०००।१,०००।१,५००।-

(ि) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

(क) श्रे णी

15,०००।-

पुि हाउस
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी

10,०००।5,०००।-
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१४)

फुटसि
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी

१५)

र्ससा तथा प्िाईउड पसि
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(घ) श्रे णी

१६)

जस्टि वा काठको फर्निचि शोरुि / पसि
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी

१७)

१८)

िेिौना तथा उपहाि ववक्रेता

केवि नेटवकि ग्राहक संख्र्ाको आधाििा

३,०००।२,०००।१,०००।-

२०,०००।१५,०००।१०,०००।५,०००।-

(क) श्रे णी

८,०००।-

िाविि पसि

५,०००।-

(ि) श्रे णी

३,०००।-

(क) श्रे णी

५,०००।-

छाप्ने ढु ङ्गा पसि

(ि) श्रे णी

३,०००।२,०००।-

अन्द्र् व्र्वसार्
पाकि वपकर्नक स्पट
(क) श्रे णी प्रर्त वटकट

२।-

(ि) श्रे णी प्रर्त वटकट

१।-

टुि अपिे टि
(क) श्रे णी

३)

१,०००।-

(घ) श्रे णी (५०० सम्ि)

(ि) श्रे णी

२)

२,०००।-

५००।-

(ि) श्रे णी

१)

३,०००।-

(ि) श्रे णी

(ि) श्रे णी (५०१-१०००)

५.१७

६,०००।-

१,०००।-

(ि) श्रे णी (१००१-२०००)

२०)

२,०००।-

(क) श्रे णी

(क) श्रे णी (२००० भन्द्दा वढी)

१९)

३,०००।-

५,०००।-

(ि) श्रे णी

३,०००।-

(क) श्रे णी

३,०००।-

िसाज पाििि
(ि) श्रे णी

२,०००।-

# 15 # च.न.पा. आर्थिक ऐन, २०७७

(ि) श्रे णी
५.१८
१)

अस्थार्ी हाट वजाि तथा घुम्ती पसि व्र्वसार्िा पटके
पटके कि
(क) घुम्ती पसि िुरा सिेतिा प्रर्तिोटा

१०।-

(ि) िांिा भैं सी प्रर्त िोटा

२०।-

(ि) िसी, वोका, वाख्रा

१०।-

(घ) हांस कुिुिा प्रर्त िोटा
५.१९
१)

र्िठाई पसि
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी
िानेकुिा पसि वा भोजनािर्
(क) श्रे णी

३)

४)

५)

६)

२,०००।१,०००।२,०००।१,०००।-

(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

दुधदही पसि

फिफूि तिकािी पसि
(क) श्रे णी

५००।-

(ि) श्रे णी

३००।-

(क) श्रे णी

१,५००।-

(ि) श्रे णी

१०००।-

और्र्ध पसि

ँ ी ५ िाि कार्ि िरिएको)
र्ग्रि काििाना (न्द्र्ूनति पूज
(ि) श्रे णी (१० िाि १ दे जि २० िािसम्ि)
(ि) श्रे णी (५ िाि १ दे जि १० िािसम्ि)
(घ) श्रे णी (५ िािसम्ि)
तािा वपत्ति आददको भाडाकुडा पसि
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी

८)

३,०००।-

(ि) श्रे णी

(क) श्रे णी (२० िाि १दे जि िार्थ)

७)

१।-

िार्थको वर्ििकिणिा सिावेश नभएका सेवा व्र्वसार्
(क) श्रे णी

२)

१,०००।-

५,०००।४,०००।३,०००।२,०००।३,०००।२,०००।-

(ि) श्रे णी

१,०००।-

(क) श्रे णी

१,२००।-

टिोट ज्र्ासि
(ि) श्रे णी

८,००।-

(ि) श्रे णी

५००।-
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९)

जुत्ता/चप्पि पसि
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी

१०)

१२)

१३)

१,०००।-

(क) श्रे णी

३,०००।-

कपडा पसि

१,०००।-

(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

७००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

७००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

(क) श्रे णी

५,०००।-

दाििोठ बनाउने

बिफ/आइजस्क्रि/सोडा वनाउने

वेकिी उद्योि

१६)

१,०००।-

(क) श्रे णी

२,५००।-

ववस्कुट/केक/पाउिोटी/र्सन्द्के चाउचाउ उद्योि
१,५००।-

(ि) श्रे णी

१,०००।-

(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

८००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

हल्का पेर् पदाथि (कोक, पेप्सी,फ्रुटी) वववक्र

धान कुट्ने िहुं, िसिा, जचउिा, तेिर्िि
(क) १५ हर्ि पावि भन्द्दा िार्थको
(ि) ११ दे जि १५ हर्ि पावि सम्िको

१७)

२,५००।-

(ि) श्रे णी

(ि) श्रे णी
१५)

२,०००।-

(ि) श्रे णी

(ि) श्रे णी
१४)

२,०००।-

(ि) श्रे णी

(ि) श्रे णी
११)

३,०००।-

१,५००।१,०००।-

(ि) ६ दे जि १० हर्ि पावि सम्िको

७००।-

(घ) १ दे जि ५ हर्ि पावि सम्िको

५००।-

तर्ािी पोशाक तथा फेन्द्सी सिान पसि
(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

७००।-

(ि) श्रे णी

५००।-
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१८)

१९)

श्रृंिाि सािाग्री पसि
(क) श्रे णी

७००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

हजाि पसि

१,०००।-

(क) श्रे णी (३ भन्द्दा बढी व्र्जििे काि ििे को)
(ि) श्रे णी (१ भन्द्दा बढी ३ व्र्जििे काि ििे को)
२०)

काठ जचिानी तथा काठ वववक्र िने
(क) श्रे णी

३,०००।-

(ि) श्रे णी

२२)

२३)

२४)

(घ) श्रे णी (दाउिा पसि)

१,०००।-

(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

पान पसि

वकिाना पसि िुरा
(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

७५०।-

(ि) श्रे णी

५००।-

िाटोको भाडाकुडा बनाउने ि ववक्री ववतिण िने
(क) श्रे णी

५००।-

(ि) श्रे णी

३००।-

ग्र्ांस र्सर्िण्डि
(क) श्रे णी

(र्डवष्ट्रव्र्ूटि)

(ि) श्रे णी (र्डिि)
२५)

२६)

२७)

५,०००।३,०००।-

(ि) श्रे णी (िुरा पसि)

१,०००।-

(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

७५०।-

(ि) श्रे णी

५००।-

स्टेशनिी/पत्र पर्त्रका पसि

िोटिसाइकि पाटि वा िेर्सनको पाटि ववक्री
(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

७५०।-

प्रदशिनी तथा ववक्री कि
(क) श्रे णी

२८)

१०,०००।५,०००।-

(ि) श्रे णी

२१)

५००।-

३,०००।-

(ि) श्रे णी

१,०००।-

(क) श्रे णी

५,०००।-

ईट्टा/वािुवा/र्िट्टी ढुंिा र्डपो
(ि) श्रे णी

३,०००।-
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२९)

र्डपाटििण्े टि स्टोि

१०,०००।-

(क) श्रे णी

७,०००।-

(ि) श्रे णी
३०)

४,०००।-

(ि) श्रे णी

कुिुिा, टकी, बट्टाई ि कार्िज पािन व्र्वसार्
(क) श्रे णी

(२००० भन्द्दा वढी)

(ि) श्रे णी (१००१-२०००)
(ि) श्रे णी (५०१-१०००)
३१)

(घ) श्रे णी (५०० सम्ि)

फिफूि/तिकािी/र्बऊ ववक्री
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी

३२)

३३)

५००।१,५००।१,०००।-

(घ) श्रे णी

५००।-

होजजर्ािी व्र्वसार्
(क) श्रे णी

७,००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

पुनः प्रर्ोि तथा प्रसोधन र्ोग्र् सिान

आल्िुर्नर्ि उद्योि
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी

३५)

डान्द्स, कल्चि, म्र्ूजजक

३६)

िे न्द्टि सर्भस
ि
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी

३७)

र्नजज िेिकुद व्र्वसार्

३८)

सेिार्िक्स

१,५००।१,०००।१०,०००।५,०००।१,०००।१,०००।१,५००।१,०००।१,५००।-

(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

(क) श्रे णी

५,०००।-

ह्यान्द्डीक्राफ्ट (पजस्िना, थान्द्का, ििैंचा, बुटीक)
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी

४०)

१,०००।-

७,००।-

(ि) श्रे णी

३९)

२,०००।-

(ि) श्रे णी

(क) श्रे णी
३४)

३,०००।-

पानी वफल्टि तथा सोिाि बजत्त सम्वन्द्धी िेशीन औजाि ववक्री
(क) श्रे णी

३,०००।२,०००।१,५००।-
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४१)

(ि) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

टे र्िर्भजन प्रशािण संस्था

२०,०००।-

(क) दताि शुल्क
४२)

७,०००।-

(ि) नववकिण शुल्क (वावर्िक)

िे र्डर्ो/एफ.एि. प्रशािण सं स्था

१०,०००।-

(क) दताि शुल्क

३,०००।-

(ि) नववकिण शुल्क (वावर्िक)
४३)

सञ्चाि टावि

२५,०००।-

(क) दताि शुल्क
४४)

(ि) नववकिण शुल्क (वावर्िक)

१०,०००।-

(क) श्रे णी

१५,०००।-

पाटी प्र्ािेस

१०,०००।-

(ि) श्रे णी
४५)

र्ततौिा अर्ििो (उत्पादन)

५,०००।-

(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी (सानो पसि ि घुजम्त पसि सिेत)
४६)

५००।-

वकचन सािान

५०,०००।-

(क) श्रे णी (ववद्युत सिान भएको)

२५,०००।-

(ि) श्रे णी (आधुर्नक प्रववर्ध नभएको)

५,०००।-

(ि) श्रे णी (साधािण सािान)
४७)

तिकािी तथा फिफुि सप्िार्िस

१,०००।-

(क) श्रे णी (ििानी दुई िाि भन्द्दा िार्थ)
(ि) श्रे णी (ििानी दुई िािसम्ि)
४८)

५००।-

आर्ुवेददक पसि

१,०००।-

(क) श्रे णी (ििानी पांच िाि भन्द्दा िार्थ)

४९)

(ि) श्रे णी (ििानी दुई िाि दे जि पांच िािसम्ि)

५००।-

(ि) श्रे णी (ििानी दुई िािसम्ि)

३००।-

ववववध वस्तुहरुको आर्ात र्नर्ाित सप्िार्िस
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी

५०)

िं ि ि िं िसँि सम्वजन्द्धत व्र्वसार्
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी

१०,०००।५,०००।३,०००।३,०००।२,५००।१,०००।-
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१,५००।-

५१)

इजन्द्जर्नर्रिङ्ग सेवा तथा कन्द्सल्टेन्द्सी सं स्थाित

५२)

िेजशन औजाि सािान (कम्प्रेसन पानी तान्ने पम्ि जेनिे े टि ि र्ड्रि िेजशन
(क) श्रे णी (ििानी ५ िाि भन्द्दा िार्थ)
(ि) श्रे णी (ििानी २ िाि भन्द्दा िार्थ ५ िािसम्ि)
(ि) श्रे णी (ििानी २ िािसम्ि)

५३)

नववकिण उजाि व्र्वसार्

२,०००।-

(ि) श्रे णी
िोवाइि ििित तथा वववक्र

१,५००।-

(क) श्रे णी

स्वीर्िङ्ग पुि

५६)

दुिसञ्चाि

(ि) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

२,५००।३,०००।-

(क) भूर्िित केवुि िेनहोि

१,०००।-

(ि) टे र्िफोन क्र्ाववनेट प्रर्त
(ि) केवुि ताि तानेको प्रर्त साधािण िम्वा

३००।-

(घ) केवुि तािहरुको प्रर्त र्िटि
५७)

१।-

फोहििैिा संकिन व्र्वसार्

१,५००।-

(क) श्रे णी (ििानी ५ िाि भन्द्दा िार्थ)
(ि) श्रे णी (ििानी २ िाि भन्द्दा िार्थ ५ िािसम्ि)
(ि) श्रे णी (ििानी २ िाि सम्ि)
५८)

कुकुि पािन व्र्वसार्

१,५००।-

(ि) श्रे णी (ििानी २ िाि भन्द्दा िार्थ ५ िािसम्ि)
(ि) श्रे णी (ििानी २ िािसम्ि)

तािा,वपत्ति,स्टीि उद्योि /व्र्वसार्

५०,०००।-

(ि) श्रे णी (ििानी २५ िाि १ भन्द्दा िार्थ दे जि ५० िािसम्ि)

३०,०००।-

(ि) श्रे णी (ििानी १० िाि १ भन्द्दा िार्थ दे जि २५ िािसम्ि)

१०,०००।-

(घ) श्रे णी (ििानी १० िािसम्ि)
कपडा/िे र्डिेड पसि
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी
६१)

बास र्डपो

६२)

ईिेजक्रक पसि

१,०००।५००।-

(क) श्रे णी (ििानी ५० िाि १ भन्द्दा िार्थ)

६०)

१,०००।५००।-

(क) श्रे णी (ििानी ५ िाि भन्द्दा िार्थ)

५९)

१,०००।-

३,०००।-

(ि) श्रे णी

५५)

१,५००।-

५,०००।-

(क) श्रे णी

५४)

३,०००।-

५,०००।३,०००।२,०००।१,०००।१,०००।१,०००।-
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६३)

िेर्सनको पाटिपूजाि ववक्री िने

६४)

िाना/नास्ता/जचर्ा पसि

६५)

क्र्ाटरिङ्ग व्र्वसार्

६६)

कवाडी

६७)

अजक्सजन उत्पादन उद्योि
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी

६८)

फुड इन्द्डवष्ट्रज/िद्यान्न िोदाि तथा ववववध वस्तुहरुको िोदाि
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी

६९)

पोिी याङ्की उद्योि
(क) श्रे णी

७०)

वप.र्भ.र्स. पाइप उद्योि
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(घ) श्रे णी
और्र्ध उत्पादन उद्योि
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(घ) श्रे णी
दुध उत्पादन उद्योि
(क) श्रे णी

१५,०००।५०,०००।२०,०००।५०,०००।-

२०,०००।१०,०००।५,०००।५०,०००।३०,०००।२०,०००।१०,०००।५०,०००।३०,०००।२०,०००।१०,०००।२५,०००।-

(ि) श्रे णी

१०,०००।-

(क) श्रे णी

७५,०००।-

ह्युि पाइप उद्योि
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(घ) श्रे णी (रिङ्ग र्निािण)

७५)

३०,०००।-

४०,०००।-

(क) श्रे णी

७४)

५०,०००।-

(क) श्रे णी

प्िावष्टक उद्योि

(घ) श्रे णी

७३)

४,०००।-

२०,०००।-

(ि) श्रे णी

७२)

५००।-

(ि) श्रे णी

(ि) श्रे णी

७१)

१,०००।-

म्र्ावरस उद्योि
(क) श्रे णी

५०,०००।२५,०००।५,०००।५०,०००।-
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(ि) श्रे णी
७६)

ववजुिीको ताि उद्योि
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी

७७)

१०,०००।-

जुत्ता चप्पि काििाना

२५,०००।-

(ि) श्रे णी

५,०००।-

(क) श्रे णी

१०,०००।५,०००।३,०००।-

(घ) श्रे णी

१,०००।-

(क) श्रे णी

१०,०००।-

पानी उद्योि
(ि) श्रे णी

५,०००।-

(ि) श्रे णी

३,०००।-

(क) श्रे णी

२०,०००।-

पस्िीना उद्योि
(ि) श्रे णी

१०,०००।-

(क) श्रे णी

१,००,०००।-

र्डवष्टििी उद्योि
(ि) श्रे णी

५०,०००।-

(क) श्रे णी

२५,०००।-

काटुन
ि उद्योि
(ि) श्रे णी

८५)

१०,०००।-

(क) श्रे णी

ब्िक उद्योि

(ि) श्रे णी

८४)

२५,०००।५,०००।-

(ि) श्रे णी

८३)

५,०००।-

(ि) श्रे णी

८०) सावुन उद्योि

८२)

५०,०००।-

(क) श्रे णी

िाने तेि र्िि

(ि) श्रे णी

८१)

७५,०००।२५,०००।-

(क) श्रे णी

७९)

१,००,०००।-

(घ) श्रे णी

(ि) श्रे णी
७८)

२५,०००।-

िेटि भाडा उद्योि
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी

१५,०००।५०,०००।३०,०००।१५,०००।-
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८६)

८७)

(घ) श्रे णी

५,०००।-

(क) श्रे णी

१०,०००।-

नेपवकन उद्योि
(ि) श्रे णी

५,०००।-

(क) श्रे णी

१०,०००।-

ऊनी धािो उद्योि
(ि) श्रे णी

८८)

कपी वकताव उद्योि
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी

८९)

पशुपन्द्छी वफड उद्योि
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी

९०)

७,०००।-

१०,०००।-

(ि) श्रे णी

५,०००।-

(क) श्रे णी

१०,०००।-

ढाका काििाना

कािज उद्योि/प्रकाशन उद्योि
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(घ) श्रे णी
ग्िास काििाना उद्योि
(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी
(ि) श्रे णी

९५)

१०,०००।-

२५,०००।-

(क) श्रे णी

९४)

५,०००।-

(क) श्रे णी

फाइवि उद्योि

(ि) श्रे णी

९३)

१०,०००।-

४,०००।-

(ि) श्रे णी
९२)

२०,०००।-

(ि) श्रे णी

(ि) श्रे णी
९१)

५,०००।-

५,०००।३,०००।२५,०००।१५,०००।१०,०००।५,०००।१,५०,०००।५०,०००।२०,०००।-

(घ) श्रे णी

१०,०००।-

(क) श्रे णी

५०,०००।-

सोिाि उद्योि
(ि) श्रे णी

२०,०००।-

(क) श्रे णी

७,०००।-

टार्ि रिसोर्िङ्ग
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५,०००।-

(ि) श्रे णी

३,०००।-

(ि) श्रे णी

१,०००।-

(घ) श्रे णी
९६)

टनेि वकर्िन (Tunnel Kiln)

9७)

इिेक्रोर्नक सािान र्निािण/एसेम्वि

९८)

िानेपानी ट्र्ाङ्कि व्र्वसार् (प्रर्त ट्र्ाङ्कि बावर्िक)

९९)

िोटि बडी र्निािण काििाना

३,००,०००।२,००,०००।२०,०००।५०,०००।-

(क) ठु िा िाडी

३०,०००।-

(ि) ििोिा िाडी

२०,०००।-

(ि) साना िाडी

१,०००।-

१००) िैसस नर्ाँ दताि/र्सफारिस दस्तुि

१०१) िैसस नवीकिण र्सफारिस दस्तुि (कािोबाि िे.प. को आधाििा)
१,०००।-

(क) ५ िाि सम्ि कािोबाि भएको

२,०००।-

(ि) १० िाि सम्ि कािोबाि भएको

३,०००।-

(ि) २० िाि सम्ि कािोबाि भएको

५,०००।-

(घ) ५० िाि सम्ि कािोबाि भएको

१०,०००।-

(ङ) १ किोड सम्ि कािोबाि भएको

२५,०००।-

(च) ५ किोड सम्ि कािोबाि भएको

५०,०००।-

(छ) १० किोड सम्ि कािोबाि भएको

१,००,०००।-

(ज) १० किोड भन्द्दा िार्थ कािोबाि भएको
(ि) आ. व. सिाप्त भएको ३ िवहना र्भत्र नववकिण भई सक्नु
पनेछ सो पर्छ थप जरिवाना (असोज पर्छ)

अर्तरिि रु.५००।जरिवाना िाग्ने

१०२) िोटसि पाट्सि र्बक्री

२,०००।-

(क) श्रे णी
(ि) श्रे णी

१,५००।-

(क) श्रे णी

१५,०००।-

१०३) िाडी तान्ने र्न्द्त्रशािा/क्रेन

१०,०००।-

(ि) श्रे णी

५,०००।-

(ि) श्रे णी

ँ ीका साना
१०४) ईिेजक्रक सािान आर्ात ििी जडान िने (२० िाि भन्द्दा कि पूज

१,००,००० ।-

उद्योि)
१०५) िोववि तथा व्र्ारी र्डिि

२०,०००।-

ँ ी भएको
(क) ५० िाि भन्द्दा िाथी पूज
ँ ी भएको
(ि) ३० िाि १ दे जि ५० िािसम्ि पूज
(ि) २० िाि १ दे जि ३० िाि सम्ि पूजज भएको
(घ) २० िािसम्ि पूजँ ज भएको

१०,०००।५,०००।३,०००।-

१०६) र्निािण व्र्वसार्ी दताि
(क) घ विि र्निािण व्र्वसार्ी दताि

१५,०००।-
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(ि) नववकिण

आजश्वन िसान्द्त सम्ि
७,५००।-

चैत्र िसान्द्तसम्ि १०,०००।त्र्सपर्छ पर्न नबुिाएिा
िािे ज हुनछ
े ।

(ि) इजाजतपत्र प्रर्तर्िवप दस्तुि

५००।-

(घ) घ विि र्निािण व्र्वसार्ी इजाजत पत्र ठाउँ सािी
(ङ) घ विि र्निािण व्र्वसार्ी इजाजत पत्र प्रा.र्ि. दताि शुल्क
(च) घ विि र्निािण व्र्वसार्ी इजाजत पत्र नािसािी
१०७) िैसस सूचीकृत
१०८) िैसस िाई कार्िक्रि सं चािन िनि अनुिती दस्तुि
१०९) बाििृह दताि शुल्क

१,५००।१,५०००।१,५००।१,०००।१,०००।५००।-

११०) कस्िेवटक सािाग्रीहरुको वववक्र िने व्र्वसार्
(क) श्रे णी

५,०००।-

(ि) श्रे णी

३,०००।-

(ि) श्रे णी

२,०००।१,५००।-

१११) सुधाििृह दताि शुल्क
११२) डोजि सं चािन अनुिती दस्तुि

र्नःशुल्क

११३) चस्िा पसि

५००।-

११४) छािा हड्डी व्र्वसार्

१,०००।-

११५) अनिाईन ि सफ्टवेर्ि कन्द्सल्टे न्द्सी
११६) जग्िा बैनापट्टा ि िेनदे नको र्िित प्रिाजणकिण
११७) कािज कप प्िेट पसि

५००।१,०००।५००।-

११८) धािा, पाइप, टार्ि पसि
(क) श्रे णी

१५,०००।-

(ि) श्रे णी

१०,०००।-

(ि) श्रे णी

५,०००।-

११९) िैसस बाहेकका अन्द्र् संघ संस्था दताि
(क) श्रे णी

५,०००।-

(ि) श्रे णी

३,०००।-

(ि) श्रे णी

२,०००।-

१२०) प्िावष्टक याङ्की पसि

१,०००।-

१२१) फनपाकि
(क) श्रे णी

१५ िोपनी भन्द्दा िार्थ

(ि) श्रे णी ०६ दे जि १४ िोपनीसम्ि
(ि) श्रे णी
१२२)

हेल्िेट वववक्र ववतिण

०५ िोपनीसम्ि

२०,०००।१०,०००।५,०००।१,०००।-

१२३) केर्िकल्सजन्द्र् उद्योि
(क) श्रे णी

१५,०००।-
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(ि) श्रे णी

१०,०००।-

(ि) श्रे णी

५,०००।-

१२४) कफी उत्पादन तथा ववतिण

५००।-

१२५) पूजा सािाग्री पसि

५००।-

१२६) फूििािा सजावट पसि

१,०००।-

१२७) र्निािण सािाग्री इटा बािुवा िोडा वववक्र र्डपो
(क) श्रे णी

१५,०००।-

(ि) श्रे णी

१०,०००।-

(ि) श्रे णी

५,०००।-

१२८) ईनािका रिङ्ग बनाउने व्र्वसार्

५००।-

१२९) िे र्डर्िक्स प्िान्द्ट

५०,०००।-

१३०) इन्द्टिनेट सेवा प्रदार्क उद्योि/कार्ाििर्

१०,०००।-

१३१) वपकर्नक स्पोट प्रर्त स्पोट दताि

५००।-

१३२) अर्िन सेवा शुल्क िािपूजाि अनुसाि प्रर्त आना

२५०।-

१३३) िर्नरान्द्सफि/िे र्िटेन्द्स सेवा

१,०००।-

१३४) िोही िाित कट्टा र्सफारिशको हकिा एकाघि वा र्तनपुस्ते र्भत्र प्रचर्ित

१००।-

सािान्द्र् र्नवेदन एवं र्सफारिस दस्तुि
१३५) िोही िाित कट्टा र्सफारिस अन्द्र्को हकिा

१००।-

१३६) िेिा पिीिण र्नवेदन दस्तुि

५००।-

१३७) वफिाद/उजुिी दताि

१००।-

१३८) िुद्दा दताि प्रर्तवादी

५०।-

१३९) र्ििापत्र

५०।-

१४०) प्रर्तर्िवप दस्तुि A4 साइजको प्रर्तपृष्ठ
१४१) व्र्वसार् दताि प्रिाणपत्रको प्रर्तर्िवप दस्तुि प्रर्त प्रिाणपत्र
१४२) िोटि काि वववक्र शोरुि (र्िर्नबस रक ििी तथा वटप्पि सिेत)
१४३) िोटि साइकि वववक्र शोरुि
१४४) साइकि ववक्रेता

५।१००।२,००,०००।५०,०००।१,०००।-

१४५) रिकजन्द्डसन िोटिसाइकि िरिद वववक्र कि
१४६) िे ष्टुिेण्ट बाि एण्ड दोहोिी
१४७) बेतबाँस फर्निचि उद्योि

१४८) होिस्टे (पर्िटन भ्रिण वर्ि २०२० को उपिक्ष्र्िा)

१०,०००।२,०००।१,०००।र्नशुल्क

१४९) राभि ि रे वकङ्ग एजेन्द्सी
(क) श्रे णी

१५,०००।-

(ि) श्रे णी

१०,०००।-

(ि) श्रे णी

५,०००।-

१5०) सवटिङ्ग सुवटङ्ग टेिरिङ्ग पसि

१,०००।-

१५१) कोल्ड स्टोि (जचस्र्ान केन्द्र)

१०,०००।-
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१५२) व्र्जिित घटना दताि
(क) दताि वकताव र्निीिण

१०।-

(ि) ववविण सच्र्ाउने दस्तुि

१०।-

१५३) ज्र्ोर्तर् सम्बन्द्धी कार्ि

१,०००।-

१५४) अनिाईन र्िर्डर्ा

१,०००।-

१५५) र्सिक डसना पसि

१,०००।-

१५६) व्र्ाङ्कवेट हि

५,०००।-

१५७) ठू िा कन्द्स्रक्सन कम्पनी (सािाग्री व्र्वस्थापन तथा दताि) J oi nt Vent ure Company सिेत
(क) श्रे णी

२५,०००।-

(ि) श्रे णी

१५,०००।-

(ि) श्रे णी

१०,०००।-

१५८) वक्रस्टि सम्बन्द्धी पसि/उद्योि

१,०००।-

१५९) भेटेनिी पसि

१,५००।-

१६०) फर्नच
ि ि उद्योि
(क) श्रे णी

१५,०००।-

(ि) श्रे णी

१०,०००।-

(ि) श्रे णी

५,०००।-

१६१) जजििाना/व्र्ार्ािशािा

५,०००।-

१६२) जुम्बा डान्द्स

१,०००।-

नोटः

ँ ीको श्रे णीित ववविणको आधाि
िार्थ उल्िेि भएको पूज
(क) श्रे णी २० िाि भन्द्दा िार्थ
(ि) श्रे णी १० िाि भन्द्दा िार्थ दे जि २० िािसम्ि
(ि) श्रे णी ५ िाि भन्द्दा िार्थ दे जि १० िािसम्ि
(घ) श्रे णी ३ िाि भन्द्दा िार्थ दे जि ५ िािसम्ि
(ङ) श्रे णी ३ िािसम्ि

(क)

िार्थ उजल्िजित भए विोजजि व्र्वसार्/उद्योि किको विीकिणिा नपिे का व्र्वसार्हरुिाई स्ति
ू ति बावर्िक ५००।- दे जि ५,०००।- सम्ि व्र्वसार् कि र्िने ।
हेिी न्द्र्न
अनुसूची ५

(दफा ६ सं ि सम्वजन्द्धत)

जर्डबुटी, कवाडी ि जीवजन्द्त ु कि
क्र.स.
६.१

जडीबुटी, कवाडी ि जीवजन्द्त ु कि

ववविण

दि रु.

छािा ठू िो प्रर्त िोटा

३०।-

(ि) छािा सानो प्रर्त िोटा

१५।-

(क)
(ि)

हाड प्रर्त वकिो

१।-
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(घ) र्सं ि, िुि प्रर्त वकिो

२।-

(ङ) प्वाँि प्रर्त वकिो

१।-

६.२

कवाडी
(क)

िािी र्ससी (ववर्ि) वोति

१।-

(ि) िािी र्ससी (िददिा ि अन्द्र्) ५०० एि एिभन्द्दा िार्थ
(ि)

०.५० पैसा

िािी र्ससी (िददिा ि अन्द्र्) ५०० एि एिभन्द्दा ति

०.२५ पैसा

(घ) प्िावष्टक बोति प्रर्त के.जी. (भाँडाकुडा, पुिाना जुत्ता, चप्पि, ग्र्ािेन, जवकिन)
(ङ) िािी वोिा

१. ५० के.जी. सम्ि प्रर्तिोटा (िाद्यान्न अट्ने प्िार्सटकका बोिा

०.२५ पैसा

२. ५० के.जी. सम्ि प्रर्तिोटा (िाद्यान्न अट्ने जुटका बोिा)

०.२५ पैसा

३. १०० के.जी. सम्ि प्रर्त िोटा (िाद्यान्न अट्ने जुटका बोिा)
(च)

(छ)

१।-

०.५० पैसा

तेिको वटन

१. १० र्िटि भन्द्दा बढी अट्ने बढी प्रर्त िोटा

२।-

२. १० र्िटि भन्द्दा कि अट्ने प्रर्त िोटा

१।-

र्भण्डु (प्राकृर्तक ि कृर्ति उनका टुक्रा) प्रर्त के.जी.

२।-

(ज) िािेन्द्टको कपडाको टुक्रा प्रर्त के.जी.

१।-

(ि) जिेको िोववि प्रर्त र्िटि

०.५० पैसा

(ञ) जुट ि प्िाजस्टकका बोिा प्रर्त के.जी.

०.१५ पैसा

(ट)

कापेटका टुक्रा प्रर्त के.जी.

१।-

(ठ) टार्ि युव प्रर्त के.जी.

१।-

(ड) थोत्रो वटन प्रर्त के.जी

०.५० पैसा

(ढ) पुिानो ड्रि प्रर्त के.जी

०.५० पैसा

(ण) पुिानो कािज प्रर्त के.जी.

१।-

(त) धातुका टुक्राहरु पत्र ु भई
१. फिाि प्रर्त के.जी.

२।-

२. अन्द्र् धातु (वपत्ति, तािा आदी) प्रर्त के.जी.

२।-

पोिर्थन पाइपका टुक्राहरु प्रर्त के.जी.

१।-

(द) र्ससा (र्िड) को धुिो वा टुक्रा प्रर्त के.जी.

३।-

३. थोर्त्रएि काि निाग्ने िेर्सनिी औजाि
(थ)

(ध) कांचको धुिो ि टुक्रा प्रर्त के.जी.

२।-

०.५० पैसा
अनुसूची ६

(दफा ७ संि सम्बजन्द्धत)
ववज्ञापन कि
क्र.स.
७.१

ववविण

दि रु.

ववज्ञापन कि
(क)

कपडा ि प्mिेक्सको सवै वकर्सिको प्रर्तविि र्िटि

(ि) पसिका िार्ि स्थाई होर्डिङ्ग बोडिको ववज्ञापन प्रर्तविि वफट

२०।२५।-
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क्र.स.
(ि)

ववविण

दि रु.

पटके होर्डिङ्ग बोडि ववज्ञापन ििे वापत प्रर्त िोटा

४०।-

(घ) स्थार्ी होर्डिङ्ग वोडि ववज्ञापन र्त्रभूवन िाजिािि दार्ां वार्ां प्रर्तविि वफट

७५।-

(ङ) वाि, सटि पेजन्द्टङ्ग प्रर्तविि वफट

(च)
(छ)

२५।-

स्टि िािी ववज्ञापन ििे वापत प्रर्त स्टि/प्रर्तददन

१५०।-

पोि व्र्ानि प्रर्त िोटा

७०।-

(ज) इिेक्रोर्नक र्डस्प्िे

१००।-

पुनश्चः कार्ाििर् प्रर्ोजनका िार्ि िाजिएको कार्ाििर् बोडि वापत ववज्ञापन कि िाग्ने छै न ।
अनुसूची ७
(दफा ८ संि सम्बजन्द्धत)
बहाि र्बटौिी शुल्क
क्र.स.

ववविण

८.१

बहाि ववटौिी कि

दि रु.

नििपार्िका िेत्रिा नििपार्िकािे र्निािण, िे िदे ि वा सं चािन ििे को हाटवजाि

१५।-

वा साविजर्नक स्थि ऐिानी जग्िा वा वाटोको छेउिा अस्थार्ी पसि थाप्न
ददए वापत प्रर्त विि वफट िार्सक

अनुसूची ८
(दफा ९ संि सम्वजन्द्धत)
सवािी साधन पावकिङ्ग शुल्क
९.१

सवािी साधन पावकिङ्ग शुल्क
(क)

दि

बस, रक, िहिी, डोजि, व्र्ाक्होिोडि, ग्रेडि, स्क्र्ाभेटि, िोडि, िोिि ििार्त
हेर्भ इजक्वपिेन्द्ट

(ि) र्िर्नबस, र्िनी रक
(ि)

१५।-

काि, जजप, भ्र्ान/िाइक्रोवस

१०।-

(घ) िोटिसाइकि/स्कुटि
९.२

५।-

सवािी साधन कि
(क)

बस, रक, िहिी, डोजि, व्र्ाक्होिोडि, ग्रेडि, स्क्र्ाभेटि, िोडि, िोिि ििार्त
हेर्भ इजक्वपिेन्द्ट

(ि) भाडा र्िनी बस, र्िर्न रक, रक
(ि)

भाडाको काि, जजप

२५।-

१,५००।१,०००।८००।-

(घ) भाडाको टे म्पु, स्कुटि (३ पांग्र)े

५००।-

(ङ) र्नजी र्िनी बस/राभि बस, िाइक्रो बस, र्िनी रक

४००।-

(च)

र्नजी काि, जजप, भ्र्ान

३००।-

(छ)

र्नजी टर्ाक्टि, पावि रे िि

२००।-

(ज) र्नजी िोटि साइकि, स्कुटि

१००।-
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९.३

सवािी साधन पटके कि
(क)

बस, रक, िहिी

२५।-

(ि) र्िर्नबस, रर्ाक्टि
(ि)

१५।-

काि, जजप, भ्र्ान, िाइक्रो बस

१०।अनुसूची ९
(दफा १० सं ि सम्वजन्द्धत)
सेवा शुल्क दस्तुि

क्र.सं.
१)

ववविण

दि रु.

चिजचत्र छार्ाङ्कन (प्रर्तददन)

२५ ।-

१,०००।-

(क) स्वदे शीको िार्ि

५,०००।-

ु का िार्ि
(ि) अन्द्र् िुिक
२)

भाडा कि
(क) न.पा. को भवन, जग्िा तथा भवनको सटि भाडािा

३)

न.पा.िे तोके अनुसाि

सेवा शुल्क सम्पत्ती िुल्र्ांकन
(क) ववदे शिा अध्र्र्न िनि जाने ववद्याथी प्रर्ोजनको िार्ि

एकिुष्ट ५००।-

एकिुष्ट १,०००।-

(ि) अन्द्र् प्रर्ोजनको िार्ि
४)

आर् श्रोत प्रिाजणत दस्तुि
(क) ववदे शिा अध्र्र्न िनि जानेको िार्ि

एकिुष्ट ५००।-

एकिुष्ट १,०००।-

(ि) अन्द्र् प्रर्ोजनको िार्ि
५)

डुंिा तथा जि ववहाि अनुिती

६)

सम्पत्ती िुल्र्ांकन सेवा शुल्क

२,०००।-

(क) प्रर्त हजाििा रु.१ का दििे िाग्ने

१।- (प्रर्त हजाि)

(ि) ववदे शिा अध्र्र्न िनि जाने ववद्याथी प्रर्ोजनको िार्ि

३,०००।-

(१) रु.१ किोड भन्द्दा िार्थ

२,०००।-

(२) रु.५० िाि भन्द्दा िार्थ रु.१ किोडसम्ि

१,०००।-

(३) रु.५० िािसम्ि
७)

आर् श्रोत प्रिाजणत दस्तुि
(क) प्रर्त हजाििा रु.१ का दििे िाग्ने

१।- (प्रर्त हजाि)

(ि) ववदे शिा अध्र्र्न िनि जानेको िार्ि

१५।-

२,०००।-

(१) १० िाि भन्द्दा िार्थ

१,५००।-

(२) ५ िाि भन्द्दा िार्थ दे जि १० िािसम्ि

१,०००।-

(३) ५ िाि सम्िको

दस्तुि
(१) व्र्जिित घटना दताि (३५ ददन नाघेपर्छ)

२५।-

(२) नक्सा पास दस्तुि
(क)

३००० वििवफटसम्िका िार्ि प्रर्त वििवफट

८।-

(ि)

३००० वििवफट दे जि ५००० वििवफट सम्िको प्रर्त वििवफट

११।-
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क्र.सं.

ववविण

दि रु.

(ि)

५००० भन्द्दा िार्थ दे जि ७००० वििवफट सम्िको प्रर्त वििवफट

१३।-

(घ)

७००० वििवफट िार्थको प्रर्त वििवफट

१५।-

(ङ)

५००० वििवफट भन्द्दा िार्थको सम्पूणि व्र्ापारि तथा कम्प्िेक्स प्रर्त

२०।-

वििवफट
(च)

सटि भएका घिको हकिा

िार्थ उल्िेजित दि िे टिा

(छ)

घि नक्सा र्नर्र्ित

नक्सा पास दस्तुि(२) िा

थप २।- िाग्नेछ

उल्िेि भए बिोजजि
िाग्नेछ ।

२५% िे हुन आउने िकि

(ज)

नक्सा परििाजिन

(ि)

नक्सा नािसािी

(ञ)

नक्सा नािसािी ३ पुस्ते र्भत्र

(ट)

घि र्निािण सम्पन्न

२,०००।-

(ठ)

नक्सा र्नवेदन

१,०००।-

(ड)

नक्सा सेवा शुल्क

(ढ)

नक्सा नववकिण

(ण)

नक्सा प्रर्तर्िवप

(त)

टहिा र्निािण भएको प्रिाजणत

१,०००।५००।-

२,०००।५% िे हुन आउने िकि

५००।-

(अ) साधािण

५००।-

२,०००।-

(आ) व्र्ापारिक/उद्योि
र्सिेन्द्ट जोडाई वाि प्रणािी टहिा (व्र्जिित) प्रर्त

३।-

(द)

वपिि प्रणािी टहिा रष्ट (व्र्जिित) प्रर्त वििवफट

५।-

(ध)

र्सिेन्द्ट जोडाई वाि प्रणािी टहिा (व्र्ापारिक) प्रर्त

८।-

(थ)

वििवफट/वप्रफ्र्ाव प्रणािी

वििवफट/वप्रफ्र्ाव प्रणािी
(न)

वपिि प्रणािी टहिा रष्ट (व्र्ापारिक) प्रर्त वििवफट

१०।-

(प)

घि नक्साको वफल्ड िे िाङ्कन तथा ववथ िित नििपार्िकाबाट

१,५००।-

ििाएिा
(फ)

कम्पाउण्ड वाि प्रर्त िर्नङ्ग वफट

५।-

(ब)

घिको िोहडा परिवतिन

(भ)

स्वीकृत ववना भवन र्निािण कार्ि ििे िा जरिवाना प्रर्त वििवफट

(ि)

घडेिी ववकास जग्िा प्िार्नङ्ग प्रर्त आना

(र्)

जस्ता बािे को टहिा व्र्ापारिक िेत्र प्रर्त वििवफट

५००0।५।-

५,०००।५।-

(३) नक्सा अर्भिेजिकिण

५,०००।-

(१)

घिनक्सा अर्भिेि

(२)

घिनक्सा अर्भिेि िदाि िापदण्ड ववपरित झ्र्ाि, ढोका, विन्द्डा भए

५,०००।-

र्सफारिस तथा बस्सौनी दस्तुि
(१)

र्नवेदन

१०।-
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क्र.सं.

ववविण

दि रु.

(२)

उजुिी िोक्का र्नवेदन

(३)

घिजग्िा नािासािी र्सफारिस प्रर्त र्सफारिस

(४)

जोत कार्ि ि नािसािी प्रर्त आना

२०।-

(५)

वेर्नस्सा/स्ववासी घिजग्िा दताि/नािसािी प्रर्त आना

५०।-

(६)

ववताि जग्िा दताि/नािसािी प्रर्त आना

(७)

िोवह नािसािी प्रर्त आना

(८)

िोवह िित कट्टा प्रर्त आना
(क)

५०।२००।-

१००।२५।-

एक परिवाि र्भत्र

२०।-

(ि) अन्द्र्को हकिा

५०।-

(९)

नािथि सं सोधन प्रर्त र्सफारिस

१००।-

(१०)

िािपूजाि प्रर्तर्िपी प्रर्त र्सफारिस

३००।-

(११)

चािवकल्िा प्रिाजणत
(क) ४ आनासम्ि

२००।-

(ि) ५ आना दे जि ८ आनासम्ि

३००।-

(ि) ८ आना दे जि १२ आनासम्ि

४००।-

(घ) १३ आना दे जि १ िोपनीसम्ि

५००।-

(ङ) १ िोपनी भन्द्दा िार्थ प्रर्त आना

५०।-

(१२)

उद्योि चािवकल्िा प्रिाजणत प्रर्त आना

१००।-

(१३)

र्डििर्सप र्सफारिस प्रर्त र्सफारिस

(१४)

धािा ववजुिी जडान र्सफारिस प्रर्त र्सफारिस

(१५)

उद्योि धािा ववजुिी जडान र्सफारिस प्रर्त र्सफारिस

(१६)

र्तनपुस्ते फोटा टाँस र्सफारिस

२००।-

(१७)

अन्द्र् र्सफारिस

१००।-

(१८)

सजिर्िन सूचना, िुच ुल्का टाँस (व्र्जिित प्रर्ोजनका िार्ि)

२००।-

(क) बाटो नभएको प्रर्तआना

१००।-

(ि) िोिे टो बाटो

२००।-

(ि) कजच्च िोटिबाटो

४००।-

(घ) पक्की िोटि बाटो

६००।-

१,०००।२००।-

१,०००।-

(१९) घिबाटो र्सफारिस

(ङ) र्त्रभ ुवन िाजपथ

८००

१,०००।-

(च) प्िार्नङ्ग जग्िा (प्िार्नङ्ग िने अवस्थािा)
(छ) अंशवन्द्डा प्रर्ोजन

५००।- एकिुष्ट

(२०)

ज.ध. पुजाििा घि जानाउने प्रर्त र्सफारिस

३००।-

(२१)

घि जग्िा अन्द्तिित १० िाि सम्िको िूल्र्ाङ्कनिा कि निाग्नेिा

३००।-

सेवा शुल्क एकिुष्ट
(२२)

उजुिी िोक्का सम्वन्द्धी धिौटी (साविजर्नक सिोकाि ववर्र् बाहेक)

५००।-

(२३)

आददवासी जनजाती दर्ित आदद सम्वन्द्धी र्सफारिस

१००।-

# 33 # च.न.पा. आर्थिक ऐन, २०७७

(२४) जन्द्ि र्िर्त प्रिाजणत र्सफारिस
(क) नेपािी भार्ािा

२००।-

(ि) अंग्रज
े ी भार्ािा

३००।-

(क) नेपािी भार्ािा

३००।-

(ि) अंग्रज
े ी भार्ािा

५००।-

(क) नेपािी भार्ािा

३००।-

(ि) अंग्रज
े ी भार्ािा

५००।-

(२७)

व्र्वसार् बन्द्द र्सफारिस

३००।-

(२८)

व्र्वसार् ठाउँ सािी/नािसािी

५००।-

(२९)

व्र्वसार् नभएको व्र्होिा र्सफारिस दस्तुि

३००।-

(३०)

बसोबास प्रिाजणत दस्तुि

२००।-

(३१)

नक्सा र्डजाईनि सूजचकृत फािि

१००।-

(३२)

तािावन्द्दी बहाि कोठा िोल्न सेवा शुल्क दस्तुि

५००।-

(३३)

अन्द्र् अंग्रज
े ी र्सफारिस दस्तुि

२००।-

(३४)

फोहििैिा सं किन अनुिर्त दस्तुि

(३५)

फोहििैिा सं किन नववकिण

(२५) अवववावहत प्रिाजणत र्सफारिस

(२६) नाता कार्ि दस्तुि

१,०००।२,०००।-

(३६) घिे ि ु तथा साना उद्योि कार्ाििर् तथा उद्योि ववभाििा र्सफारिस प्रर्त र्सफारिस
(क) कृवर्/पशु

५००।-

(ि) साना घिे ि ु ७ िािसम्ि

२,०००।-

(ि) ििौिा ८ िाि दे जि २० िािसम्ि

५०००।-

१०,०००।-

(घ) ठू िा २० िाि भन्द्दा िार्थ ५० िािसम्ि

२०,०००।-

(ङ) ठू िा ५० िाि भन्द्दा िार्थका

(३७)

ववकास र्निािणसँि सम्बजन्द्धत, छात्रवृजत्त, और्र्ध उपचाि, पेन्द्सन,

(३८)

प्राववर्धक भवन र्डजाईन ईजाजत पत्र

(३९)

प्राववर्धक भवन र्डजाईन ईजाजत पत्र नववकिण वावर्िक

(क)
(ि)

(४०)

नािरिकता, सािाजजक सेवासँि सम्बजन्द्धत र्सफारिसहरु

र्नःशुल्क
५,०००।४,०००।-

“क” विि

२५,००।-

“ि” विि

र्नम्न बिोजजिका र्सफारिसिा सेवा शुल्क दस्तुि िाग्ने छै न
(क)

हजस्पटििा र्नशुल्क उपचािको िार्ि ििे को र्सफारिस

(ि)

आर्थिक अवस्था किजोि भएका जेहेन्द्दाि ववद्याथीिाई
छात्रवृजत्तको िार्ि ििे को र्सफारिस

(ि)
(घ)

(४१)

नािरिकता प्रिाणपत्रको िार्ि ििे को र्सफारिस
नििपार्िकािा िरिने र्ोजना र्सफारिस

केविकाि

३ प्रर्तशत प्रर्त वटकट
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(४२)

केवि र्डस होि

रु.५०।- प्रर्त वर्ि प्रर्त

(४३)

ताि िवहत (वार्ििेस) नेटवकि

रु.५०।- प्रर्त वर्ि प्रर्त

(४४)

जादु, सकिस, चटक आदद

(४५)

िानीवाट उत्पाददत ढुं िा, ईट्टा, ग्राभेि तथा िाटो वाताविण शुल्क

ग्राहक
ग्राहक

५००।- दै र्नक

(क) वरपि

३००।-

(ि) र्िर्डर्ि वरपि

२००।-

(ि) र्िर्न रक

१००।अनुसूची १०

र्स ऐनको दफा ११ संि सम्बजन्द्धत
जरिवाना
र्स.नं.

सािानको वकर्सि

जिीवाना ििी सािान
वफताि ददने सिर्

जरिवाना रु.

कैवफर्त

पक्राउ भएकै ददन

१,०००।- ३५ ददन सम्ििा सािान वफताि र्िन

पक्राउ भएकै ददन

१,५००।- ३५ ददन सम्ििा सािान वफताि र्िन

पक्राउ भएकै ददन

१,५००।- ३५ ददन सम्ििा सािान वफताि र्िन

पक्राउ भएकै ददन

५००।- ३५ ददन सम्ििा सािान वफताि र्िन

पक्राउ भएकै ददन

५००।- ३५ ददन सम्ििा सािान वफताि र्िन

पक्राउ भएकै ददन

५००।- ३५ ददन सम्ििा सािान वफताि र्िन

१

ठे िा २ पाङग्रे

२

िाडा ३ ि ४ पाङग्रे

३

फिफुि साईकि

४

घुम्ती पसि

५

आर्ुवेददक और्धी

६

जचर्ा पसि

७

स्याण्ड बोड

पक्राउ भएकै ददन

८

होर्डिङ बोडि

पक्राउ भएकै ददन

९

टल्र्ाक्स फ्रेि व्र्ान

पक्राउ भएकै ददन

१०

फ्िेक्स व्र्ानि

पक्राउ भएकै ददन

११

िेट

पक्राउ भएकै ददन

१२

कपडाको व्र्ानि

पक्राउ भएकै ददन

१३

च ुिोट पसि

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

१४

नाङिो पसि

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

१५

व्र्वसावर्क स्टि

पक्राउ भएकै ददन

१६

र्स.डी. चक्का

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

१७

कुिुिा

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

१८

िसी, बाख्रा (चौपार्ा)

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

नआएिा उि सािान जफत िरिनेछ।
नआएिा उि सािान जफत िरिनेछ।
नआएिा उि सािान जफत िरिनेछ।
नआएिा उि सािान जफत िरिनेछ।
नआएिा उि सािान जफत िरिनेछ।
नआएिा उि सािान जफत िरिनेछ।

सािान जफत िने

सािान जफत िने
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र्स.नं.

सािानको वकर्सि

जिीवाना ििी सािान
वफताि ददने सिर्

जरिवाना रु.

कैवफर्त

१९

पंिी

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

२०

सािसब्जी

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

२१

तिकािी

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

२२

फिफूि

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

२३

चना चटपटे िोचा

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

२४

पानीपुिी िोचा

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

२५

कपडा

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

२६

कस्िेवटक सािान

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

२७

काष्ठ सािाग्री

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

२८

फिािे सािाग्री

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

२९

िेिौना

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

३०

भाडा वतिन

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

३१

िेजशन औजाि

पक्राउ भएकै ददन

१,०००।-

३२

घडी

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

३३

जुत्ता, चप्पि

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

३४

ढक तिाजु

पक्राउ भएकै ददन

३००।-

३५

क्रेट

पक्राउ भएकै ददन

३००।-

३६

वकताव

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

३७

पत्रपर्त्रका

पक्राउ भएकै ददन

१००।-

३८

िोवाईिको िोि, चाजिि

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

३९

र्निािण औजाि

पक्राउ भएकै ददन

४०

र्निािण सािाग्री

पक्राउ भएकै ददन

४१

स्टोभ

पक्राउ भएकै ददन

२००।-

४२

िाद्य पदाथि

पक्राउ भएकै ददन

३००।-

४३

पेटी (बेल्ट)

पक्राउ भएकै ददन

३००।-

४४

ववद्युतीर् सािान

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

४५

डिी

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

४६

िाछा

पक्राउ भएकै ददन

१,०००।-

४७

ढु ङ्गाबाट र्नर्िित सािाग्री

पक्राउ भएकै ददन

२००।-

४८

सवािी साधान िाडी

पक्राउ भएकै ददन

४९

िाटोबाट र्नर्िित सािान

पक्राउ भएकै ददन

३००।-

५०

ग्र्ाँसको र्सर्िण्डि

पक्राउ भएकै ददन

५००।- च ुिो सवहत भएिा रु. ५०० सम्ि

५१

िोटिसाईकि

पक्राउ भएकै ददन

५२

टे वि, बेन्द्च

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

५३

दिाज

पक्राउ भएकै ददन

८००।-

३००।- ३५ ददन सम्ििा सािान वफताि र्िन नआएिा
उि सािान जफत िरिनेछ।

१,०००।- सािानको परििाण हे िी प्रिुिबाट थप
जरिवाना हुन सक्ने ।

१०,०००।- र्बज्ञापनको िार्ि प्रर्ोि भएकोिाई

१,०००।- िाईसेन्द्स ि ब्िू बुक अर्नवार्ि िाख्नु पने

# 36 # च.न.पा. आर्थिक ऐन, २०७७

र्स.नं.

सािानको वकर्सि

जिीवाना ििी सािान
वफताि ददने सिर्

५४

छाडा चौपार्ा

पक्राउ भएकै ददन

५५

िड/छड

पक्राउ भएकै ददन

५६

अनार्धकृत स्थििा चािपांग्र े सवािी साधन पावकिङ
क) १००० र्स र्स

जरिवाना रु.

कैवफर्त

प्रर्त िोटा र्ििाि बढाबढिा कवोि िकि, िै नो
३००।- िाई (५०००)

१,०००।-

पक्राउ भएकै ददन

५,०००।-

पक्राउ भएकै ददन

७,०००।-

पक्राउ भएकै ददन

१०,०००।-

पक्राउ भएकै ददन

१२,०००।-

पक्राउ भएकै ददन

२,०००।-

पक्राउ भएकै ददन

५,०००।-

सम्िको िार्ि
ि) १००० र्स र्स दे जि
१५०० सम्िको
िार्ि

ि) १५०० र्स र्स

भन्द्दा िार्थ २२००
सम्िको िार्ि

घ) २२०० र्स र्स
भन्द्दा िार्थ सबैका
अनर्धकृत स्थििा चाि
५७

५८
५९

पांग्र े सवािी साधन
पावकिङ

ठु िा सवािी साधन तथा
डोजि

नाफािूिक सहकािी संस्थािे र्नर्र्ित िार्सक प्रर्तवेदन तोवकएको सिर्र्भत्र नबुिाएिा प्रत्र्ेक पटक रु.
१०००।-

नाफािूिक सहकािी
६०

प्रत्र्ेक पटक

१,०००।-

प्रत्र्ेक पटक

१,५००।-

प्रत्र्ेक पटक

१,५००।-

सं स्थािे वावर्िक

प्रर्तवेदन तोवकएको

सिर्र्भत्र नबुिाएिा
सहकािी सं स्थािे िेिा
परििण प्रर्तवेदन

६१

तोवकएको सिर्र्भत्र

नबुिाएिा तथा तोवकएको
सिर्र्भत्र साधािणसभा
सम्पन्न नििे िा

६२
६३
६४

िे.प. र्नर्ुजिको जानकािी
तोवकएको सिर् र्भत्र पेश
नििे िा।

उल्िेजित जरिवानािा थप वर्िहरूको िार्ि १० प्रर्तशत प्रर्तवर्ि थप जरिवाना िाग्ने छ ।
नििपार्िकािे अनुिर्त
प्रदान नििे का स्थििा

प्रत्र्ेक पटक
व्र्जि

१००।-
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र्स.नं.

सािानको वकर्सि

जिीवाना ििी सािान
वफताि ददने सिर्

व्र्जि वा सवािीसाधन

िोटिसाईकि

१५०।-

सं चािन ििे िा

हे भी सवािी साधन

५००।-

प्रवेश ििे िा वा व्र्वसार्

हल्का सवािी साधन
पसि/व्र्वसार्

नबुिाई वा अनुिर्त र्बना
नििपार्िकािा प्रवेश
ििे िा

नबुिाई वा अनुिर्त र्बना
नििपार्िकािा प्रवेश

िाटो ल्र्ाए
पक्राउ भएकै ददन

िोडा/ढुँ िा
पक्राउ भएकै ददन

७०

एकिुष्ट रु.

१२,०००।-

र्िर्डर्ि वटपि/आइचि

जरिवाना ि

अनुिर्त र्बना

नििपार्िकािा प्रवेश

िाटो ल्र्ाए
पक्राउ भएकै ददन

वापतको

एकिुष्ट रु.

ििे िा

६,०००।-

सानो वटपि/र्नसान

जरिवाना ि
िोडा/ढुँ िा

िाजश्व नबुिाई वा
६९

ल्र्ाए वापतको

ििे िा

िाजश्व नबुिाई वा
६८

एकिुष्ट रु.

जरिवाना ि

िाजश्व नबुिाई वा

नििपार्िकािा प्रवेश

वापतको

७,०००।-

र्िर्डर्ि वटपि/आइचि
अनुिर्त र्बना

एकिुष्ट रु.

जरिवाना ि

ििे िा

६७

ल्र्ाए वापतको
१५,०००।-

ठू िो वटपि िाजश्व
६६

१,०००।-

िोडा/ढुँ िा
पक्राउ भएकै ददन

अनुिर्त र्बना

नििपार्िकािा प्रवेश

पक्राउ भएकै ददन

कैवफर्त

२००।-

जरिवाना ि

ठू िो वटपि िाजश्व
65

जरिवाना रु.

ल्र्ाए वापतको
एकिुष्ट रु.

सवािी साधनको साँचो र्नर्न्द्त्रणिा

र्िइनेछ । र्नर्न्द्त्रणिा र्िएको साँचो
३५ ददन सम्ि पर्न वफताि र्िन

नआएिा उि साधनिा िहेको सािाग्री
जफत िरि आवश्र्क कािवाही अिाडी
बढाइनेछ।

सवािी साधनको साँचो र्नर्न्द्त्रणिा

र्िइनेछ । र्नर्न्द्त्रणिा र्िएको साँचो
३५ ददन सम्ि पर्न वफताि र्िन

नआएिा उि साधनिा िहेको सािाग्री
जफत िरि आवश्र्क कािवाही अिाडी
बढाइनेछ।

सवािी साधनको साँचो र्नर्न्द्त्रणिा

र्िइनेछ । र्नर्न्द्त्रणिा र्िएको साँचो
३५ ददन सम्ि पर्न वफताि र्िन

नआएिा उि साधनिा िहेको सािाग्री
जफत िरि आवश्र्क कािवाही अिाडी
बढाइनेछ।

सवािी साधनको साँचो र्नर्न्द्त्रणिा

र्िइनेछ । र्नर्न्द्त्रणिा र्िएको साँचो
३५ ददन सम्ि पर्न वफताि र्िन

नआएिा उि साधनिा िहेको सािाग्री
जफत िरि आवश्र्क कािवाही अिाडी
बढाइनेछ।

सवािी साधनको साँचो र्नर्न्द्त्रणिा

र्िइनेछ । र्नर्न्द्त्रणिा र्िएको साँचो
३५ ददन सम्ि पर्न वफताि र्िन

नआएिा उि साधनिा िहेको सािाग्री
जफत िरि आवश्र्क कािवाही अिाडी

ििे िा

८,०००।-

सानो वटपि/र्नसान

जरिवाना ि

सवािी साधनको साँचो र्नर्न्द्त्रणिा

वापतको

३५ ददन सम्ि पर्न वफताि र्िन

िाजश्व नबुिाई वा
अनुिर्त र्बना

पक्राउ भएकै ददन

िाटो ल्र्ाए

बढाइनेछ।

र्िइनेछ । र्नर्न्द्त्रणिा र्िएको साँचो
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र्स.नं.

जिीवाना ििी सािान

सािानको वकर्सि

वफताि ददने सिर्

नििपार्िकािा प्रवेश

जरिवाना रु.

कैवफर्त

एकिुष्ट रु.

ििे िा

नआएिा उि साधनिा िहेको सािाग्री

४,०००।-

जफत िरि आवश्र्क कािवाही अिाडी
बढाइनेछ।

व्र्जिित प्रर्त
आना रु.
नििपार्िकाको अनुिर्त
७१

वेिि डोजि सं चािन
ििे िा

पक्राउ भएकै ददन

५,०००।-

डोजि/स्क्र्ाभेटिको साँचो र्नर्न्द्त्रणिा

प्िवटङ्ग

र्िइनेछ । र्नर्न्द्त्रणिा र्िएको साँचो

िार्ि

नआएिा जरिवाना दोब्बि िाग्नेछ।

व्र्वसार्ीको

३५ ददन सम्ि पर्न वफताि र्िन

प्रर्त आना रु.
१०,०००।पूनश्चः
(क)

िार्थ

उजल्िजित

जशर्िक

अनुसािको

सािानहरुको

भौर्तक

अवस्थाका सम्बन्द्धिा

स्वर्ंि

व्र्ापािी

जबाफदे ही भै कार्ाििर्िाई जानकािी ददनुपनेछ अन्द्र्था सािान नष्ट हुन िएिा सम्बजन्द्धत व्र्जि
नै जजम्िेवाि हुन ुपनेछ ।
(ि)

पटके रुपिा पक्राउ भई आएका सािानहरुको हकिा िार्थ उल्िेजित जरिवानािा प्रत्र्ेक जरिवाना

(ि)

िवटने कििचािीहरुसँि वफल्डिा अनावश्र्क वववाद ििे िा सो अनुसािको कािवाही तथा जरिवाना

दोब्बि हुनछ
े ।
िरिनेछ।साथै

िार्थ उल्िेि नभएका ववर्र्िा जरिवाना रु.

१००० (एक हजाि) िरिनेछ ।

आवश्र्कता अनुसाि अर्धकाि प्राप्त अर्धकािीबाट न्द्र्ार्ोजचत र्नणिर् हुनसक्नेछ ।
(घ)

आ.व २०७७/०७८ असाि िसान्द्त सम्िको बाँकी बक्र्ौता कि आ.व २०७७/०७८ को दििे ट अनुसाि
हुने ि आ.व. सिाप्त भएको ३ िवहना र्भत्र व्र्वसार् नववकिण ििे िा ५ प्रर्तशत ि त्र्सपर्छ सो आ.व
भरि १० प्रर्तशत जरिवाना िाग्नेछ ि त्र्सपर्छका आ.व हरुिा १०% का दििे जरिवाना थप िाग्दै
जानेछ ।
अनुसूची ११

(दफा १२ सं ि सम्वजन्द्धत)
कि छु ट
क्र.स.

ववविण

१२.१

कि छु ट

दि

(क) िातो काडि प्राप्त (सिकािी िाहत प्राप्त िने) भूकम्प वपर्डतको नक्सा पास दस्तुि छु ट

छु ट

(ि) आ.व. २०७५÷०७६ सम्िको कि बक्र्ौतािा २०७७ पौर् िसान्द्त सम्ि सम्पूणि कि ि
जरिवाना एकिुष्ट च ुिा ििे िा कि िकिको २५ प्रर्तशत छु ट।

(ि) आ.व. २०७६÷०७७ को किको वक्र्ौता ि ईजाजत पत्र नववकिणिा २०७७ पौर् िसान्द्त
सम्िको जरिवाना छु ट।
(घ) िवहिाहरुको नाििा व्र्वसार् दताि िदाि िाग्ने दस्तुि ि िवहिाहरुको नाििा घिनक्सा दताि
र्नवेदन दस्तुििा ५० प्रर्तशत छु ट ।
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क्र.स.

ववविण

(ङ) िवहिा, अपाङ्ग तथा िैवङ्गक अल्पसं ख्र्क उद्यिीको स्वार्ित्विा सं चार्ित घिे ि ु उद्योििाई

दि

५० प्रर्तशत कि छु ट ।

(च) आिािी आ.व. २०७७/०७८ को िाग्ने सबै प्रकािका कििा

२५ प्रर्तशत छु ट ।

(छ) आ.व. सुरु भएको तीन िवहना र्भत्र कि र्तनि आएिा सम्पजत्त कि, भूर्िकि, व्र्वसार् कि, घिजग्िा
वहाि किको कूि िकििा थप १० प्रर्तशत छु ट हुनछ
े ।

(ज) सेवा शुल्किा छु ट
-

नािरिकता प्रिाणपत्र र्सफारिस

-

व्र्जिित घटनादताि (जन्द्िदताि/वववाह दताि/बसाई सिाई/सम्बन्द्ध र्बछेद/िृत्र्ुदताि) ३५ ददन

-

अपाङ्गता प्रिाजणत र्सफारिस

र्भत्र

-

िरिवी प्रिाजणत र्सफारिस

-

उपचािको र्सफारिस

-

ज्र्ेष्ठ नािरिक प्रिाजणत र्सफारिस

-

एकि िवहिा प्रिाजणत र्सफारिस

-

दर्ित तथा आददवासी जनजाती प्रिाजणत र्सफारिस

-

बेिोजिाि परिचर्पत्र ि आवेदन फािाि

-

स्वास््र् र्सफारिस ववपन्न नािरिक र्नवेदन

नोट : नक्सा वकताविा उल्िेि भए बिोजजि संशोधन
1. साववक िा.वव.स. िा नक्सा पास भएको ि घि र्निािण सम्पन्न सिेतिाई हाि र्निािण सम्पन्न र्िन आउँदा
एकिुष्ट ५% का दििे नववकिण शुल्क र्िने ।

ँ ा नं. १ बिोजजि नै
2. साववक िा.वव.स. िा नक्सा पास भएको हाि आंजशक र्निािण सम्पन्न र्िन आउँ दा बुद
नववकिण शुल्क र्िने ।

3. साववक िा.वव.स. िा नक्सा पास भएको आंजशक र्निािण भएकोिा थप र्निािणको िार्ि हािको भवन िापदण्ड
अनुसाि भएिा हािको िापदण्ड बिोजजि नक्सा पास शुल्क र्िई नववकिण िने ।

4. नििपार्िका भएपर्छ नक्सा पास भएको ि २ वर्ि सिाप्त भएिा थप २ वर्ि र्भत्र स्वीकृत र्िएको र्िर्त दे जि
जम्िा ४ वर्ि नबढ्ने ििी ५% का दििे शुल्क र्िई नक्सा नववकिण िने ।

5. नििपार्िका भएपर्छ नक्सा पास भएको ि ४ वर्ि सिाप्त हुँदासम्ि पर्न कुनै पर्न र्निािण कार्ि सुरु नििे िा
हािको भवन िापदण्ड बिोजजि हुने ििी नर्ाँ नक्सापास सिह नववकिण शुल्क र्िने ।

 ववववध

1. र्स नििपार्िकािा कुनैपर्न सिोकािवािा व्र्जि वा सं स्थाबाट सं चािन हुने उद्योि, किकाििाना, र्ातार्ात,

घिजग्िा कािोवाि आदद दताि वा नववकिण िदाि वडा कार्ाििर् वा नििपार्िकाबाट जारि कि च ुिा प्रिाणपत्र
ि र्सफारिस ववना दताि ि नववकिण निनि सम्बजन्द्धत र्नकार् र्ातार्ात, घिे ि,ु कि ि िािपोतसँि सिन्द्वर्/पत्राचाि
िनुपि ने ।

2. चन्द्रार्िरि नििपार्िका र्भत्र फोहोि सं ङ्किन िने सं स्था/सङ्किकहरुिे घिधनीबाट रु.१५०।- ि घिभाडािा
बस्ने प्रर्त परिवािबाट रु. ५०।- का दििे थप ििी फोहोि सङ्किकिे शुल्क र्िन पाउनेछन ।

र्स ऐनिा उल्िेि भएकाको हकिा र्सै अनुसाि ि उल्िेि नभएकाको हकिा साववक बिोजजि हुनछ
े ।
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अनुसूची - १२

(दफा १३ सँि सम्बजन्द्धत िािपोत सम्बन्द्धी कि दस्तुि)
िजजष्ट्रेशन दस्तुि, सेवा शुल्क ि घिजग्िा िोक्का दस्तुि
क.

घि जग्िा िजजष्ट्रेशन दस्तुिः
िजजष्ट्रेशन दस्तुिको

क्र.सं.

र्िितको प्रकाि

दि अन्द्र्था उल्िेि

बेईिाका थप दस्तुि

भएकोिा थैिी

थैिी अङ्किा रु.

४%

बेईिाका पारित नहुने

२%

बेईिाका पारित नहुने

४%

बेईिाका पारित नहुने

४%

बेईिाका पारित नहुने

२%

बेईिाका पारित नहुने

अङ्किारु.

िाजजनािा, सट्टापट्टा, सिोिनािा ि छोडपत्रको
र्िितिा
(क)

िाजजनािा सट्टापट्टा ि सिोिनािाको
र्िित

(ि)

थैिी अङ्किा

सािुवहक आवास र्ोजना

अन्द्तिित र्नर्िित

भवनको आवास इकाई (Flat) को

१.

र्िितको थैिी अङ्किा
(ि)

सािुवहक आवासर्ोजना अन्द्तिित
भवन सवहतको

र्नर्िित

घिजग्िाको र्िितको

थैिी अङ्किा
(घ)

छोडपत्र आफ्नो हक वहस्सा बिाबिको
थैिी अङ्किा

२.

ु दतािवािा बीचको छोडपत्र थैिी
दतािफािी, सं र्ि
अङ्किा
(हािै देजिको वकसपत्रको र्िितिा-थैिी अङ्किा)
(क)

बाजे, बज्र्ै, आिा, बाबु, पर्त,

पत्नी,

दाजु, भाइ, दददी, बवहनी, छोिा, छोिी,

छोिाबुहािी भाइबुहािी, छोिीज्वाइ, सासु-

ससुिा, जेठाजु दे वि, भाउजू, भर्तज भर्तजी,
नार्त, नार्तनी, दे उिानी,

३.

जेठानी काकी,

बेईिाका पारित नहुने

िािा, िाइज्र्ू, भाञ्जा, भाञ्जी बुवा, ठु िी

आिाजु, नन्द्द, सौता ि एकै भाइको छोिा,
छोिीबीच
(अ)

(आ)
(ि)

रु. १,००,०००।- सम्िको अङ्किा

१%

थैिीिा

२%

रु. १,००,०००।- भन्द्दा जर्तसुकै

अन्द्र् वकसपत्र ि दानपत्रको थैिी अङ्किा
स्पष्टीकिणः

ति र्त्रभ ुवन

ववश्वववद्यािर्, िहेन्द्र सं स्कृत

१५%
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िजजष्ट्रेशन दस्तुिको

क्र.सं.

र्िितको प्रकाि

दि अन्द्र्था उल्िेि

बेईिाका थप दस्तुि

भएकोिा थैिी

थैिी अङ्किा रु.

अङ्किारु.

ववश्वववद्यािर्, सािुदावर्क ववद्यािर्,

सािुदावर्क अस्पताि, नेपाि सिकािका
कार्ाििर्, स्थानीर् र्नकार् तथा नेपाि
सिकािका नाििा प्राप्त हुने दानपत्र
र्िितिा कुनै दस्तुि िाग्नेछैन ।
अंशवण्डा तथा अंश भपािइ र्िितिा
रु. ३०,००,०००।-सम्िको थैिी अङ्किा

(क)
४.

रु. ३०,००,०००।- भन्द्दा बढी रु.

(ि)

२,००,००,०००।- सम्िको थैिी अङ्किा
रु. २,००,००,०००।- भन्द्दा बढी जर्त

(ि)

सुकै अङ्कको थैिीिा
५.

िानो छु वट्टएको

प्रर्त र्िित

िानो जोर्डएको प्रर्त र्िित

०.२%
०.३%
०.५%
रु. १०,०००।रु. २५,०००।-

शेर्पर्छको वकसपत्र/अष्टिोह (प्रर्त
६.

र्िित)

(क) तीन पुस्तार्भत्रको
(ि) तीन पुस्ताबावहिको
शेर्पर्छको वकसपत्र सं शोधन वा िद्द िदाि

७.

क. शति संशोधन

ि. बकसपत्र िद्द
अन्द्र् र्िित

८.

९.

क. िकि िुिेकोिा

ि. िकि निुिेकोिा
बन्द्धकीको र्िित

दृष्टी बन्द्धकी, भोि बन्द्धकी, िि बन्द्धकीको

रु. ५,०००।-

रु.१०,०००।रु. ९००।-

रु. १२००।२ प्रर्तशत
४०००।१ प्रर्तशत

र्िितको थैिी अङ्किा
१०.
११.

अर्धकािनािा िञ्जुिीनािा ि अजख्तर्ािनािाको
र्िित
कपािी तिसुक ि किािनािाको र्िित

रु. २०००।१ प्रर्तशत

र्स.नं. ४ को अंशबण्डा तथा अं श भिपाईको र्िित घिजग्िा भएको कुनै वडा वा िेत्रिा पारित िनि
१२.

सवकनेछ ि सो बाहेकका अन्द्र् र्स.नं. १ दे जि ७ सम्ििा घिजग्िा िजजष्ट्रेशन शुल्क िाग्ने र्िितहरु

१३.

िुठी स्थापना ििे को र्िित (प्रर्त र्िित )

अको ईिाकािा पारित िनि सवकनेछैन ।

रु. १०००।-
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िजजष्ट्रेशन दस्तुिको

क्र.सं.

र्िितको प्रकाि

दि अन्द्र्था उल्िेि

बेईिाका थप दस्तुि

भएकोिा थैिी

थैिी अङ्किा रु.

अङ्किारु.

१४.
१५.

िार्सक १ िािभन्द्दा बढी घिबहाि र्िनेददने

१ प्रर्तशत

ििे को र्िित (प्रर्त र्िित ) थैिी अङ्किा

अचि सम्पजत्त फिोपभोि भएको र्िित (प्रर्त
र्िित ) थैिी अङ्किा

०.२५ प्रर्तशत

ि. सेवा शुल्क
र्िितको प्रकाि

सेवा शुल्क दि
अन्द्र्था उल्िेि

क्र.सं.

भएकोिा बाहेक थैिी
अङ्किा नििपार्िकाको
दस्तुि

१.

र्िित िजजष्ट्रेशनको िार्ि डोि िाि

रु. १०,०००।-

र्नवेदनिा डोि शुल्कः

(क) चन्द्रार्िरि नििपार्िका र्भत्र
नेपाि िाष्ट्र बैङ्कबाट ववत्तीर् कािोबाि स्वीकृर्त प्राप्त
बैङ्क ववत्तीर् तथा सहकािी सं स्थाबाट ददने कजािको
र्धतोबन्द्धक वा दृवष्टबन्द्धक र्िितिा (क)

रु.१,००,०००।- सम्िको र्िितका
थैिी अङ्किा
(ि)

रु.१,००,०००।- भन्द्दा बढी रु.

५,००,०००।- सम्िको थैिी अङ्किा

(ि) रु.

५,००,०००।- भन्द्दा

बढी रु.

१०,००,०००।- सम्िको थैिी अङ्क

(घ) रु. १०,००,०००।- भन्द्दा बढी रु.
२.

रु. १,०००।-

२०,००,०००।- सम्िको थैिी
अङ्किा

रु. १,५००।रु. २,५००।रु. ३,०००।-

(ङ) रु. २०,००,०००।- भन्द्दा बढी रु.
५०,००,०००।- सम्िको थैिी
अङ्किा

(च) रु. ५०,००,०००।- भन्द्दा बढी रु.

१,००,००,०००।- सम्िको थैिी
अङ्किा

रु. ५,०००।रु. २०,०००।-

(छ) रु. १,००,००,०००।- भन्द्दा बढी रु.
२,००,००,०००।- सम्िको थैिी
अङ्किा

रु. ३०,०००।-
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(ज) रु.

२,००,००,०००।- भन्द्दा बढी

रु. ५,००,००,०००।-सम्िको
र्िितको थैिीिा

(ि) रु.

५,००,००,०००।- भन्द्दा बढी

रु. ६५,०००।रु.१,००,०००।-

जर्तसुकै अङ्कको थैिीिा
जग्िाधनी दताि स्रे स्ताको प्रर्तर्िवपको िार्ि (वकताब
३.

ि वटकट बाहेक) प्रर्त पुजाि
(क)

जग्िाधनी प्रिाणपुजािको प्रर्तर्िवप

(ि)

जग्िाधनी श्रे ष्ताको प्रर्तर्िवप

रु. १०००।रु. १००।-

दाजिि िािे ज शुल्क
(क)

किाि अनुसाि र्िित पारित िनि
ठहर्ािएको फैसिा वा

४%

र्ििाप

अनुसािको दाजिि िािे ज िदाि
(ि)

अन्द्र् र्ििापत्र (अंश ि अपुतािी बाहेक)

(ि)

बैङ्क तथा ववत्तीर् सं स्था वा सहकािी सं घ

को दाजिि िािे ज िदाि
सं स्थाबाट कजाि प्रवाह

िदाि ि

र्धतो र्ििाि िदाि र्िएको र्धतो र्ििाि
िदाि व्र्जििे सकाि
ििी

बैङ्क तथा

४%

४%

ववत्तीर् सं स्थाको

पत्रानुसाि व्र्जिको नाउँ िा दाजिि
िारिज िदािको थैिी अङ्किा
४.

(घ)

बैङ्क, ववत्तीर् संघ वा

सहकािी

सं स्थािे कजाि प्रवाह िदाि र्िएका र्धतो
र्ििाि िदाि व्र्जििे सकाि नििी

ऋणीको नािबाट बैङ्क, ववत्तीर् सं घ वा
सहकािी सँस्थािे आफ्नो नाउँ िा

रु. ५,०००।-

दाजिि

िारिज िदाि प्रर्त र्िर्सि
(ङ)

बैङ्क, ववत्तीर् सं घ वा सहकािी
सं स्थािे कजाि प्रवाह िदाि र्िएको

र्धतो र्ििाििा बैङ्क, सं घ वा सं स्था
आफैिे सकाि

ििे पर्छ सम्बजन्द्धत

२%

ऋणीिाई नै वफताि िदाि पारित
र्िितको थैिी अंकिा
(च)

शेर्पर्छको बकसपत्रको दाजिि िारिज
(क) तीन पुस्तार्भत्रको भए

(ि) तीन पुस्ताबावहिको भए थैिी

अंक्कवण्डा सिह

िाजजनािा सिह

अङ्किा
६.

नािसािी

रु. १,०००।-
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(क) तीन पुस्तार्भत्रको नािसािी िदाि

रु. ३,०००।-

(ि) तीन पुस्ताभन्द्दा बावहिको नािसािी िदाि
हािसाववक

पुन नापजाँच पर्छको श्रे ष्ता हािसाववक तथा

रु. १२००।-

अध्र्ावर्धक िदाि प्रर्त र्िर्सि
घि कार्ि

रु. २०००।-

श्रे ष्ता पुजाििा घि जनाउने प्रर्त र्नवेदन
७.

सं शोधन दस्तुि

िािपोत ऐन २०३४ को दफा ७ को उपदफा ३

रु. ७००।-

अनुसािको ववविणिा सं शोधन िनुपि दाि प्रर्तर्िर्सि
िोक्का दस्तुि

८.

(क)

र्िित िजजष्ट्रेशन भएकोिा (थैिी अंक

(ि)

र्िित िजजष्ट्रेशन नहुनि
े ा
(अ)

(आ)
(इ)
(ई)

९.

निाग्ने

जर्तसुकै भए पर्न)

रु.१००,०००।- सम्िको ऋण
अंकिा

रु. ३००।-

रु.१००,०००।- भन्द्दा बढी
रु.५,००,०००।- सम्ि

रु. ५००।-

जर्तसुकै अंकिा

रु. ७००।-

रु.५,००,०००।- भन्द्दा बढी
ऋण अंक निुिेकोिा

रु. ३,०००।-

भूसेवा केन्द्र िाफित र्िित तर्ािी

रु. २,०००।-

ि. ववववध
क्र.सं.

ववविण
अर्धकािनािा ि शेर्पर्छको बकसपत्र र्िित बाहेक अन्द्र् सबै प्रकािको र्िितिा थैिी अङ्क अर्नवार्ि
िुिाउनु पनेछ ।

१.

काठिाडौं उपत्र्कार्भत्रका िहानििपार्िका, नििपार्िका ि सो िेत्रर्सत जोर्डएका र्सिा र्भत्रको हुने
र्िितिा घिजग्िा िजजष्ट्रेशन दस्तुिको र्स.नं. १, २ ि ३ िरिएको िजजष्ट्रेशन र्िितको थैिी अंकको

०.५ (शून्द्र् दशििव पाँच प्रर्तशत) थप ििी वाििती सभ्र्ता िेत्र सुधाि तथा ववकास शुल्क असुि
िरिनेछ ।
२.

स्वदे शी ििानीका जिववद्युत उद्योि, जचर्ािेती, कवफ िेती, कपास िेती, पुष्प व्र्वसार्, तिकािी िेती,
पशुपंिीपािन, अिै ची िेती, जर्डबुटी िेती एवं फिफूि उद्योिको नाििा िरिद िने जग्िाको र्िित
पारित िदाि िाग्ने िजजष्ट्रेशन दस्तुििा पचहत्ति प्रर्तशत छु ट हुनछ
े ।ति त्र्स्तो जग्िाको प्रर्ोि

उद्बे श्र् ववपरित भएको पाइएिा नििपार्िकािे छु ट भएको िजजष्ट्रेशन शुल्क असुि ििी सोही िकि
बिाबि जरिवाना िनुपि नेछ ।
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३.

स्वदे शी ििानीका सािुवहक िेती र्ोजना अन्द्तिित कृवर् उत्पादन बढाउने उद्देश्र्िे चक्िा र्ििाई

िेती िनि व्र्जि व्र्जि र्ििी उद्योि िोिी सम्बजन्द्धत उद्योिको नाउँ िा र्िित पारित भएिा सोिा
िाग्ने िजजष्ट्रेशन दस्तुििा पचहत्ति प्रर्तशत छु ट हुनछ
े ।ति त्र्स्तो जग्िाको प्रर्ोि उद्धेश्र् ववपरित
भएको पाइएिा नििपार्िकािे छु ट भएको िजजष्ट्रेशन असुि ििी सोही िकि बिाबि जरिवाना
िनुपि नेछ ।

४.

स्वदे शी ििानीका सूर्त,ि िुटिा, पानपिाि ि िददिाजन्द्र् उद्योि बाहेकका उत्पादनिूिक उद्योििे
उद्योि स्थापना तथा सञ्चािन िने उद्योिको नाििा िरिद िने जग्िाको र्िित पारित िदाि िाग्ने

िजजष्ट्रेशन दस्तुििा पचास प्रर्तशत छु ट हुनछ
े । ।ति त्र्स्तो जग्िाको प्रर्ोि उद्धेश्र् ववपरित भएको
पाइएिा नििपार्िकािे छु ट भएको िजजष्ट्रेशन असुि ििी सोही िकि बिाबि जरिवाना िनुपि नेछ।
५.

(क)

कृवर् ऋण, बीिा सं स्थान, बीिा सर्िर्तबाट स्वीकृत प्राप्त कम्पनी, ववश्वववद्यािर्, बैङ्क तथा
ववत्तीर् सं स्थाहरुिे आफ्ना बाहािवािा कििचािीहरूिाई सेवा शति बिोजजि ददने ऋण

सुववधाको र्धतो बन्द्धक र्िित पारित िदाि िजजष्ट्रेशन दस्तुि छु ट हुनछ
े ति सेवा शुल्क रु.
एक हजाि रुपैर्ाँ िाग्नेछ ।

ँ ाको व्र्वस्था बिोजजिको सुववधा प्रदान
उल्िेजित सं घसं स्थासँि सम्बजन्द्धत एजेन्द्टिाई र्स बुद
(ि)

िनिका िार्ि चन्द्रार्िरि नििपार्िका बाध्र् हुनछ
े ैन ।

कििचािी सञ्चर् कोर् तथा नािरिक ििानी कोर्िे र्नर्र्ित वचत जम्िा िने आफ्ना
सञ्चर्कतािहरुिाई ऋण सुववधा उपिब्ध ििाउँदा र्िने र्धतोको दृवष्ट बन्द्धक र्िित
पारित िदाि िजजष्ट्रेशन शुल्क छु ट हुनछ
े ति सेवा शुल्क रु. एक हजाि िाग्नेछ ।

६.

(क)

सहकािी ऐन, २०७४ बिोजजि दताि भै सं चािनिा िहेका संस्थाहरुिे आफ्ना शेर्ि

सदस्र्हरु बीच ऋण ििानी/प्रवाह िदाि तीस िाि रुपैर्ाँसम्िको थैिी अंकिा िोक्का
बाहेक दस्तुि सेवा शुल्क वापत रु. ५०० िाग्नेछ । सो भन्द्दा िार्थको थैिी अंकिा
िण्ड (ि) सेवा शुल्क िहिको दफा २ बिोजजिको सेवा शुल्क िाग्ने छ ।

(ि)

बैंवकङ्ग तथा ववजत्तर् व्र्वसार् ि बीिा व्र्वसार् िने एकै प्रकृर्तका र्नकार्हरु साथै सहकािी
सं घ/सस्थाहरु एक आपसिा िार्भएिा सं स्थाहरुिे सो प्रर्ोजनका िार्ि घिजग्िाको
एकर्त्रत िदाि सो सं शोधन दस्तुि बाहेक अन्द्र् दस्तुि/ शुल्क िाग्नेछैन ।

७.

जनआन्द्दोिन पवहिो, दोस्रो, जनर्ुद्ध ि िधेश आन्द्दोिनिा सहादत प्राप्त ििे का शहीदका आजश्रत पर्त,
पत्नी, छोिा ि छोिी तथा िाता वपताको नाउँ िा स्वार्ित्व प्राप्त हुने ििी पारित हुने र्िितिा र्स ऐन
बिोजजि प्रकािको दस्तुि ि शुल्क पूणरु
ि पिा छु ट हुनछ
े ।

८.

अपाङ्गता भएका

व्र्जि, दर्ित

एवं

वपछर्डएका तथा अल्पसं ख्र्क , र्सिान्द्तकृत जार्त

भनी

स्थानीर् तहबाट प्रिाजणत भएको र्सफारिस वा आर्धकारिक प्रिाणको आधाििा र्तनीहरूको नाििा

स्वार्ित्व प्राप्त हुँदा र्स ऐन बिोजजि असुि िरिने घिजग्िा िजजष्ट्रेशन दस्तुििा पच्चीस प्रर्तशत छु ट
हुनछ
े ।
९.

(क)

िवहिा ि सत्तिी वर्िभन्द्दा वढी उिेिका ज्र्ेष्ठ नािरिक ि नावािकको नाििा जुनसुकै

प्रकािकाबाट स्वार्ित्व प्राप्त हुने िरि पारित हुने र्िितिा र्स ऐन बिोजजि ििाइएको

िजजष्ट्रेशन शुल्किा पच्चीस प्रर्तशत छु ट हुनछ
े । ति एकि िवहिाको हकिा भने पैंतीस
प्रर्तशत छु ट हुनछ
े ।
(ि)

हाि पर्त वा पत्नीको नाििा कार्ि िहेको घि जग्िाको स्वार्ित्व परिवतिन ििी पर्त-पत्नी
ु स्वार्ित्वको रुपिा र्िित चाहेिा सो सिोिनािाको र्िितिा एक सर्
दुवैको सं र्ि
रुपैर्ाँ िात्र िजजष्ट्रेशन दस्तुि िाग्नेछ ।
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(ि)

३०० जना व्र्जििाई प्रत्र्ि िोजिािी ददने उत्पादनशीि उद्योि स्थापना िनि वा

ववस्ताि िनिका िार्ि जग्िा ििीद िदाि िाग्ने िजजष्ट्रेशन दस्तुिको र्िितिा पचास प्रर्तशत
छु ट ददइनेछ। घोवर्त उद्देश्र्को उपर्ोि नििे िा प्रचर्ित कानून बिोजजि दस्तुि असुि उपि
ििी कािबाही िरिनेछ ।

१०.

भूर्िहीन िुि किैर्ा ि िुि हर्िर्ा परिवाििे सहुर्िर्त ऋण ि अनुदान प्राप्त ििी िरिद ििे को
जग्िाको र्िित पारित िदाि िाग्ने िजजष्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क ि िोक्का दस्तुि पूणरु
ि पिा छु ट
हुनछ
े ।

11.

चन्द्रार्िरि नििपार्िकािे चाहेिा धार्ििक तथा सािाजजक वहतका र्नर्ित्त स्थावपत नेपाििा दताि भएका
सं घ सं स्था वा र्नकार्िे आफ्नो नाउँ िा र्नशुल्क रुपिा प्राप्त िने जग्िाको र्िित पारित िदाि िाग्ने
पचास प्रर्तशत िजजष्ट्रेशन दस्तुि छु ट ददन सक्नेछ ।

ँ ाबिोजजि छु ट ददँदा चन्द्रार्िरि नििपार्िकाको िाजश्वको अवस्था तथा सम्बजन्द्धत ववर्र्िा
ति र्स बुद
पर्ािप्त अध्र्र्न ििे ि िात्र छु ट ददनुपनेछ । सबै सं घसस्था वा र्नकार्िाई छु ट ददन चन्द्रार्िरि
नििपार्िका बाध्र् हुनछ
े ैन ।
12.

सहकािी ऐनको दफा ५ अन्द्तिित दताि भएका सहकािी सं स्थाहरूिे सं स्थाको प्रर्ोजनको िार्ि चन्द्रार्िरि
नििपार्िकािा एक िोपनीसम्िको जग्िा ि भवन िरिद िदाि िाग्ने िजजष्ट्रेशन दस्तुि पूणि रुपिा छु ट
हुनछ
े । कृवर् व्र्वसार्िा आधारित सहकािी सं घसं स्थाहरुिे सहकािी िाफित उत्पादन, प्रशोधन ि

बजािीकिण प्रर्ोजनको िार्ि आवश्र्क पने जग्िा िरिद िदाि िाग्ने िजजष्ट्रेशन शुल्क निि
कार्िपार्िकाको र्नणिर् बिोजजिको र्सफारिशिा चन्द्रार्िरि नििपार्िकािे छु ट ददन सक्नेछ ।

ति त्र्स्ता सहकािी सं स्थािे िजजष्ट्रेशन शुल्क छु ट सुववधािा िरिद ििे को जग्िा तथा भवन सं स्था

िार्भएको वा ववघटन भएको अवस्थािा बाहेक र्बवक्र ििे िा पवहिे छु ट ददइएको िजजष्ट्रेशन दस्तुि ि
सेवा शुल्क असि उपि िरिनेछ ।
13.

ववववध िण्डको क्रि संख्र्ा ८, ९, १० ि ११ बिोजजि छु ट ददँ दा एकै व्र्जििाई एक भन्द्दा बढी

१४.

एउटै कािोबािबाट पचास िाि रुपैर्ाँ वा सोभन्द्दा िार्थको घि वा जग्िा िरिद र्बक्री िदाि क्रेतािे

आधाििा छु ट पाउने भएिा सबै भन्द्दा बढी कुनै एक िात्र छु ट ददइनेछ ।

बैङ्कबाट भ ुिानीको िार्ि(िुड फि पेिेन्द्ट) भनी छाप िािेको चेकको फोटोकपी पेश ििे पर्छ वा

र्बक्रेताका नाििा बैङ्किा िहेको िातािा िकि जम्िा ििे को बैङ्क भौचिको फोटोकपी पेश ििे पर्छ
िात्र चन्द्रार्िरि नििपार्िकाको िािपोत कार्ाििर्िे र्िित पारित
१५.

िनेछ ।

नेपाि सिकाि वा प्रदे श सिकाि अन्द्तिित कुनै एक र्नकार्को नाििा िहेको जग्िा नेपाि सिकाि ि
प्रदे श सिकािको अको कुनै र्नकार्को नाििा िजजष्ट्रेशन वा दाजिि िािे ज िनुपि दाि िजजष्ट्रेशन दस्तुि
तथा सेवा शुल्क िाग्ने छै न।

१६.

कुनै व्र्जिको आफ्नो स्वार्ित्विा िहेको जग्िा नेपाि सिकािको कुनै र्नकार्िाई र्नःशुल्क रुपिा

प्राप्त भएिा वा नेपाि सिकाि वा प्रदे श सिकािको कुनै र्नकार्िे ििीद ििी र्िएिा सो िा िजजष्ट्रेशन
दस्तुि तथा सेवा शुल्क िाग्ने छै न ।

१७.

वैददजशक िोजिािीबाट बैवङ्कङ्ग प्रणािीिाफित िे र्िटे न्द्स प्राप्त भएको बैङ्कको प्रिाजणत कािजातको

आधाििा त्र्स्तो िे र्िटे न्द्सबाट िरिद हुने जग्िाको र्िितिा २५ प्रर्तशत िजजष्ट्रेशन शुल्क छु ट
ददइनेछ । ति एकासँिोि परिवािको नाििा बाहेक िरिद हुने जग्िाको र्िितको हकिा र्ो
प्रावधान िािु हुनछ
े ैन ।

१८.

िुठी सँस्था दताि िदाि सेवा शुल्क वापत रु. १०००।- िाग्नेछ ।
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अनुसूची - १३
(दफा १४ सँि सम्बजन्द्धत नापी सम्बन्द्धी कि दस्तुि)
(क) वकत्तानापी शुल्क :क्र.सं.

ववविण

शुल्क ने रू िा

सम्बजन्द्धत जग्िाधनी वा सिोकािवािािाई िात्र
१

वकत्तानापी नक्सा (सँर्धर्ािको वकत्ता सिेत दे जिने ििी) पवहिो वकत्ता

१०0

थप प्रर्त वकत्ता (आवपसिा जोर्डएका)
३

४

5

वफल्डबुक/प्िट िजजष्टिको कम्प्र्ुटि प्रववष्ट डाटा वा स्क्र्ान ईिेि डाटा
पवहिो वकत्ता

१0

थप प्रर्तवकत्ता

10

जग्िाको हकभोि कार्ि िदाि तर्ाि र्िसिको स्क्र्ान ईिेि डाटा पवहिो प्रर्त

50

पाना

5

थप प्रर्तपाना
६

वकत्तानापी नक्सा सं स्थाित प्रर्ोजनका िार्ि पवहिो वकत्ता

१००

थप प्रर्त वकत्ता (आपसिा जोर्डएका) प्रर्त नक्सा र्सट

50

२. भू-सूचना तथा अर्भिेि बिोजजिको शुल्क : −
क्र.सं .

ववविण

शुल्क ने रू िा

१

वकत्ता नापी नक्सा स्क्र्ान ईिेज प्रर्त र्सट

१००

२

वफल्डबुक स्क्र्ान ईिेज पवहिो पाना

50

३

र्िित स्क्र्ान ईिेज पवहिो पाना

50

४

िोठश्रे स्ता ववविण पवहिो वकत्ता

50

५

िोक्का ववविण पवहिो वकत्ता

50

थप प्रर्त पाना

10

थप प्रर्त पाना

15

थप प्रर्त वकत्ता

5

थप प्रर्त वकत्ता

5

कार्ाििर्हरूबाट र्नशुल्क प्राप्त हुने

1. घि जग्िाको िूल्र्ाङ्कन सम्बन्द्धी र्डजजटि डाटा।
2. पारित र्िितको सं ख्र्ात्िक र्डजजटि डाटा ।
नोट - छु टेका अन्द्र् शुल्क तथा किहरु वाििती प्रदे शको आर्थक
ि ववधेर्क बिोजजि हुनछ
े ।
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अनुसूची - १४
(दफा १५ सँि सम्बजन्द्धत चन्द्रार्िरि नििपार्िकाको फोहििैिा संकिन तथा व्र्वस्थापन सेवा शुल्क दििे ट)
क्र.सं.

ववविण

शुल्क दि िे ट(रू)

1

एकधुिी १ परिवाि (सटि, पसि नभएको)

2

एकधुिी १ परिवाि भन्द्दािार्थ प्रत्र्ेक परिवािको थप (सटि, पसि नभएको)

3

कस्िेवटक पसि,पर्त्रका, कपडा,फेन्द्सी पसि आदद व्र्वसार्

200

4

वकिाना ,िाद्यान्न,फेन्द्सी पसि आदद व्र्वसार्

200

5

तिकािी, जचर्ा, कवफ ,केक तथा वेकिी ि साइवि आदद व्र्वसार्

250

6

फिफुि तथा जुस पसि व्र्वसार्

500

7

सै िन व्र्वटपािि तथा और्धी पसि

200

8

पसि वधशािा नभएको

500

9

बधशािा सवहतको िासुपसि

10

150
50

1000

र्नजी स्कुि
(क) नसििी दे जि ५ सम्ि रु ५०० होस्टि भएिा थप

1000

(ि) नसििी दे जि ८ सम्ि रु १००० होस्टि भएिा थप

1000

(ि) नसििी दे जि १० सम्ि

1500

(घ) नसििी दे जि १० सम्ि होस्टि भएिा थप

2000

(ङ) िाध्र्र्िक १० जोड २ सम्ि थप

3000

11

वैँक, सिकािी स्कुि, क्र्ाम्पस ि कार्ाििर् तथा ववदे शी वसोवास िने घिहरु

१०००

12

र्सनेिा हिहरु

5000

13

उद्योि कि काििानाहरु , कापेट िान्द्िेट २००, कािदाि भएिा

3000

14

उद्योि कि काििानाहरु , कापेट िािेन्द्ट २००, कािदाि भन्द्दा बढी भएिा

४५00

15

र्डपाटििन्द्े ट स्टोि

1000

16

पावटि प्र्ािेस

2000

17

ववदे शी र्नर्ोि, सोको आवास िेत्र, NGO/INGO तथा दातृ संस्थाहरु

18

सिकािी अस्पताि(नर्संिहोि) र्नजज अस्पताि ५० वेड सम्ि

5000

19

सिकािी अस्पताि(नर्संिहोि) र्नजज अस्पताि १०० वेड सम्ि

7000

20

सिकािी अस्पताि(नर्संिहोि) र्नजज अस्पताि २०० वेड

10000

21

ठु िा व्र्ापारिक भवन किकाििानाहरु (प्रर्त र्िनी रक)

8000

22

फिफूि तथा जुस पसि व्र्वसार्

23

औसधी पसि ल्र्ाव सवहत

500 दे जि 1500

24

बधशािा सवहत िासु पसि व्र्वसार् (सानो)

500 दे जि 2000

25

बधशािा सवहत िासु पसि व्र्वसार् (ठु िो)

2500

26

र्नजी स्कुिहरूको हकिा

500

250 दे जि 500

क. नसििीदे िी किा ५ सम्ि (होस्टे ि नभएिा)

1000

ि. नसििीदे िी किा ८ सम्ि (होस्टे ि नभएिा)

1500 दे जि 2500

ि. नसििीदे िी किा १० सम्ि (होस्टे ि नभएिा)

2500 दे जि 5000
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क्र.सं.

ववविण

शुल्क दि िे ट(रू)

घ. िाध्र्र्िक १० जोड २ सम्ि (होस्टे ि नभएिा)

2000 दे जि10000

27

हाई र्भजन हिहरू

3000 दे जि 5000

28

उद्योि, कि काििानाहरू, कापेट, िािेन्द्ट २०० भन्द्दा बढी कािदाि भएको

1000दे जि 5000

29

पावटि प्र्ािेस/भोज आर्ोजना स्थि सानो

600

30

पावटि प्र्ािेस/भोज आर्ोजना स्थि ठु िो

5000

31

सुपििाकेट (आकाि हेिी)

32

तािे होटे ि प्रर्त तािा

33

ठु िा ठु िा व्र्ापारिक भवनहरू तथा कि काििानाहरू

34

िाजा घि सानो

400

35

िाजा घि ठु िो

500

36

िे ष्टुिेण्ट सानो

450

37
38

िे ष्टुिेण्ट डान्द्स बाि सवहत ठु िो
अन्द्र् छु ट व्र्वसार् (आकािको आधाििा)

3000 दे जि15000
15000
8000 दे जि10000

600
300 दे जि 2000
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