…ऐतिहातिक, िाांस्कृतिक नगरि - िमृद्ध पर्यटकीर् चन्द्रातगरिÚ

चन्द्रातगरि नगिपातिकाको
आतथयक ऐन, २०७७

चन्द्रातगरि नगिपातिका
नगि कार्यपातिकाको कार्ायिर्
विम्वु, काठमाडौं
बागमिी प्रदे श, नेपाि .

चन्द्रातगरि नगिपातिकाको
आतथयक ऐन, २०७७
प्रस्िावना
चन्द्रातगरि नगिपातिकाको आतथयक वर्य २०७७/०७८ को अथय िम्बन्द्धी प्रस्िाविाई कार्ायन्द्वर्नको तनतमत्त

स्थानीर् कि, शुल्क, दस्िुि ि जरिवाना िां किन गनय, छु ट ददन िथा अन्द्र् आर् िां किनको प्रशाितनक व्र्वस्था गनय
बाञ्छनीर् भएकोिे,

नेपािको िां ववधानको धािा २३० बमोजजम चन्द्रातगरि नगिपातिकाको नगि िभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।

१)

िां जिप्त नाम ि प्रािम्भः

(१) र्ि ऐनको नाम “चन्द्रातगरि नगिपातिकाको आतथयक ऐन, २०७७” िहे को छ ।

(२) र्ो ऐन २०७७ िाि श्रावण १ गिेदेजि चन्द्रातगरि नगिपातिका िेत्रतभत्र िागू हुनेछ ।
२)

िम्पति किः चन्द्रातगरि नगिपातिका िेत्रतभत्र अनुिूची (१) बमोजजम घि जग्गा कि िगाई अिुि उपि

३)

भूतमकिः चन्द्रातगरि नगिपातिका िेत्रतभत्र अनुिूची (२) बमोजजम भुतमकि (मािपोि) िगाई अिुि उपि

४)

घि जग्गा बहाि किः चन्द्रातगरि नगिपातिका िेत्रतभत्र कुनै व्र्जि वा िां स्थािे भवन, घि, पिि, ग्र्ािे ज,

गरिनेछ।

गरिनेछ ।

गोदाम, टहिा, छप्पि, िेड, जग्गा वा पोििी पुिै वा आांजशक िवििे िाथै अन्द्र् कुनै आम्दानी हुने गिी
बहािमा ददएकोमा अनुिूची (३) बमोजजम बहाि कि िगाइ अिुि उपि गरिनेछ ।

५)

व्र्विार् किः चन्द्रातगरि नगिपातिका िेत्रतभत्र दिाय वा इजाजि प्राप्त गिी स्थावपि उद्योग, व्र्ापाि, व्र्विार्,
िेवा ि र्स्िै प्रकािका जुनिुकै कािोबाि गने व्र्जि वा तनकार्िाई व्र्विार्को प्रकृति, आतथयक कािोवाि,
स्थान तबशेर् ि िगानीका आधािमा अनुिूची (४) बमोजजम व्र्विार् कि िगाइ अिुि उपि गरिनेछ ।

त्र्ििी व्र्विार् कि अिुि गदाय बैंक िथा ववत्तीर् िां स्था ि िुपिमाकेटहरुको हकमा प्रत्र्ेक कािोवाि
स्थिमा कािोवािको आधािमा अिग अिग ईकाइ मानी अिुि उपि गरिनेछ ।
६)

जडीबुटी, कवाडी ि जीबजन्द्िु किः चन्द्रातगरि नगिपातिका िेत्रतभत्र कुनै व्र्जि वा िां स्थािे ऊन, िोटो,

जतडबुटी, बनपैदावाि, कवाडी माि ि अन्द्र् मृि वा मारिएका जीबजन्द्िुको हाड, तिड., प्वािँ, छािा जस्िा

बस्िुको व्र्विावर्क कािोबाि गिे बापि अनुिूची (५) बमोजजमको कि िगाई अिुि उपि गरिनेछ । िि
प्रचतिि कानूनिे तनर्ेध गरिएकाको हकमा भने उजल्िजिि ब्र्वस्था िागू हुनेछैन ।
७)

ववज्ञापन किः चन्द्रातगरि नगिपातिका िेत्रतभत्र हुने िवै वकतिमका ववज्ञापनमा अनुिूची (६) बमोजजमको

८)

बहाि तबटौिी शुल्कः चन्द्रातगरि नगिपातिका िेत्रतभत्र आफुिे तनमायण, िे िदे ि, वा िञ्चािन गिे का वा

ववज्ञापन कि िगाई अिुि उपि गरिनेछ ।

िावयजतनक ऐिानी पतिय जग्गा वा भवनमा हाटबजाि वा पिि वा िडक वा बाटो वकनाि वा ववशेर् मेिा
पवयमा अनुिूची (७) मा भएको व्र्वस्था अनुिाि बहाि ववटौिी शुल्क िगाई अिुि उपि गरिनेछ ।
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९)

िवािी िाधन पावकयङ शुल्कः चन्द्रातगरि नगिपातिका िेत्रतभत्र कुनै िवािी िाधनिाई पावकयङ िुववधा उपिब्ध
गिाए वापि अनुिूची (८) बमोजजम िवािी िाधन पावकयङ शुल्क िगाई अिुि उपि गरिनेछ । िाथै पावकयङ
ु नेछ ।
व्र्विार् िञ्चािन गने ब्र्जि वा िां स्थािे चन्द्रातगरि नगिपातिकाबाट पूव य अनुमिी तिएको हुनप

१०)

िेवा शुल्क दस्िुिः चन्द्रातगरि नगिपातिकािे तनमायण, िञ्चािन वा व्र्वस्थापन गिे का अनुिूची (९) मा

उजल्िजिि स्थानीर् पुवायधाि ि उपिब्ध गिाइएको िेवामा िेवाग्राहीबाट िोही अनुिूचीमा व्र्वस्था भए
बमोजजम शुल्क िगाई अिुि उपि गरिनेछ ।

११)

जरिवानाः चन्द्रातगरि नगिपातिका िेत्रतभत्र नगिपातिकािे अनुमति प्रदान नगिे का स्थिमा व्र्जि वा िवािी
िाधन प्रवेश गिे मा ि तनर्ेध गरिएका िावयजतनक िडक िथा फुटपाथमा िवािी िाधन पावकयङ वा व्र्ापाि

व्र्विार् वा फोहिमैिा गने िथा प्रचतिि कानुन ववपरििका कार्य गनेिाई अनुिूची (१०) बमोजजम जरिवाना
गरिनेछ। िाथै चन्द्रातगरि नगिपातिका, नगि कार्यपातिकािे िमर् िमर्मा र्ि ब्र्वस्थामा थपघट िथा
पुनिाविोकन गनय िक्नेछ ।
१२)

कि छु टः अपाङ्गिा, एकि मवहिािे िां चािन गने व्र्विार् ि भूकम्प वपतडि िािो काडय प्राप्त गिे का भूकम्प
वपतडिहरुको नक्िापाि िथा कोतभड-१९ का कािण प्रभावविहरुको ितििाई न्द्र्ूनीकिण गने उद्धेश्र्िे ववववध
प्रकािका छु टहरु अनुिूची (११) वमोजजम हुनेछ ।

१३)

मािपोि िम्बन्द्धी कि दस्िुि

: नगिपातिकाको कार्ायिर्को मािपोि िम्बन्द्धी िजजष्ट्रेशन दस्िुि, िेवा शुल्क
ि घिजग्गा िोक्का दस्िुिहरु अनुिूची (१२) वमोजजम हुनेछ ।

१४)

नापी िम्बन्द्धी कि दस्िुि

१५)

मािपोि िम्बन्द्धी कि दस्िुि

१६)

ँ
कि िथा शुल्क िांकिन कार्यववतधः र्ि ऐनमा भएको व्र्वस्था र्िै बमोजजम ि अन्द्र्का हकमा र्ि ऐनिग

१७)

तिफारिश: नगिपातिकाको कार्ायिर् िथा वडा कार्ायिर्हरुिे तिफारिि गदाय स्वास््र् उपचाि िम्वन्द्धी

: नगिपातिकाको कार्ायिर्को वकत्तानापी शुल्क, भूिूचना िथा अतभिेि बमोजजम

शुल्कहरु अनुिूची (१३) वमोजजम हुनेछ ।

: नगिपातिकाको कार्ायिर्िे नगिपातिका िेत्रभि फोहिमैिा िां किन िथा
व्र्वस्थापन िेवाशुिक दििे ट अनुिूची (१४) वमोजजम हुनेछ ।
नबाँजिने गिी चन्द्रातगरि नगिपातिका, नगि कार्यपातिकािे िोके बमोजजम हुनेछ ।

तिफारिि, छात्रवृजत्त िम्वन्द्धी तिफारिि ि आकजस्मक ववपद् िम्वन्द्धी तिफारिि बाहेक अन्द्र् तिफारिि गदाय
कि च ुिाको प्रमाण पत्र पेश भए पतछ मात्र तिफारिि ददईनेछ ।

१८)

र्िै ऐन बमोजजम भएको मातननेः र्ो ऐन जािी हुन अजघ भए गिे का व्र्वस्थाहरु र्िै ऐन बमोजजम भए गिे को

१९)

कार्यववतध बनाउन िक्नेः चन्द्रातगरि नगिपातिका नगि कार्यपातिकािे र्ि ऐनमा भएका व्र्वस्थाहरुिाई

२०)

िातबक बमोजजम हुनेः र्ि ऐनमा उजल्िजिि व्र्वस्था र्िै बमोजजम ि उजल्िजिि नभएको हकमा िातबक

२१)

िािे जीः िाववकमा चन्द्रातगरि नगिपातिकािे िागू गदै आएका व्र्वस्थाहरु र्ि ऐनिँग प्रतिकूि दे जिएमा

मातननेछ ।

कार्ायन्द्वर्न गनयका िातग आवश्र्क कार्यववतधहरु बनाउन िक्नेछ।
बमोजजम नै हुनेछ ।

प्रतिकूि भएको हदिम्म िािे ज हुनेछन् ।
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अनुिूची १
ँ िम्वजन्द्धि)
(दफा २ िग
घिजग्गा कि (िम्पजत्त कि)

क्र.ि.

ववविण

दि रु.

घिजग्गा किको दि
२.१

१) पवहिो ३० िाि िम्मको मूल्र्ाङ्कनमा

रु.३००।- (एकमुष्ट)

२) त्र्ि पतछको थप ७० िाि िम्ममा

रु. ०.०५ प्रतिशि

३) त्र्ि पतछका थप १ किोड िम्ममा

रु. ०.१ प्रतिशि

४) त्र्ि पतछको जतििुकै रुपैर्ा थप भए पतन

रु. ०.२ प्रतिशि

घिजग्गाको किको दि गणना गदाय किर्ोग्र् जग्गाको मूल्र्ाांकन िपजशि
वमोजजम हुने

जम्मा घि ििाको िेत्रफि
किर्ोग्र् जग्गा


≠

≠
५९८.९३

आना

आवािीर् प्रर्ोजनका िातग बनेका घिहरुको हकमा A
अनुिाि जग्गाको मूल्र्ाङ्कन गने ।



A

िां स्थागि

औद्योतगक

घिहरुको हकमा

ि

व्र्विावर्क

प्रर्ोजनका

िातग

आना
बनेका

जम्मा जग्गाको िेत्रफिको ४०(चािीि) प्रतिशि = B आना हुन
आउने िेत्रफिमा

A ि B आना मध्र्े जुन वढी हुन्द्छ िोवह

अनुिािको जग्गाको मुल्र्ाांकन गने ।
२.2

घि जग्गा मूल्र्ाङ्न गने िरिका

घिजग्गामा कि िाग्ने िेत्रहरुको घिको बनोटको वगीकिण ि मूल्र्ाङ्कन दे हार् वमोजजम हुनछ
े ।
क)

घिको वनोटको वगीकिण
१)

तभत्र काँचो बावहि पाको इट्टामा माटोका जोडाई भएको वा काठै काठबाट

२)

तभत्र बावहि पाकोइट्टा वा ढुां गामा माटोको जोडाई भई तभत्र बावहि तिमेन्द्ट

बनेको ि जस्िा, जिँगटी, टार्ि, एिवेिटिको छाना भएको घि ।

प्िािटि गिी छाना ढिान (आि.िी.िी. वा आि.वव.िी.) गरिएका वा जस्िा,
टार्ि, जिां गटी, एिवेिटिको छाना भएको घि ।

३)

तभत्र वावहि पाको इट्टामा वाि ढु ङ्गामा तिमेन्द्ट प्िास्टि गिी छाना ढिान

४)

आि.िी.िी. फ्रेम स्रक्चिमा भएको घि

५)

जस्टि फ्रेम स्रक्चि, फ्रववक्चि, फाइवि वा र्स्िै िां िचना

(आि.िी.िी. वा आि.वव.िी.) गरिएको घि
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ि)

घिको मूल्र्ाङ्न
औिि िागि दि

घिको वनोट

प्रति वगय फुट

प्रति वर्य टुटफुट

कट्टी दि प्रतिशि

कट्टी गने

जम्मा बर्य

१)

प्रकिण २.२ (क) (१) बमोजजमको घि

१,०००।-

३.००

२५

२)

प्रकिण २.२ (क) (२) बमोजजमको घि

१,२००।-

२.००

३०

३)

प्रकिण २.२ (क) (३) बमोजजमको घि

१,३५०।-

१.००

७०

४)

प्रकिण २.२ (क) (४) बमोजजमको घि

१,८००।-

०.७५

१००

५)

प्रकिण २.२. (क) (५) बमोजजमको घि

१,५७५।-

०.७५

१००

रष्टव्र्ः- टुटफुट कट्टीको वहिाव गदाय घट्दो मूल्र्को अधािमा गरिनेछ ।
ग)

काँचो इट्टा वा माटोको गािो वा बाँि वा काठको टाटी भई फुि, छवािी, िि, पिाि ि जस्िा वा वटनको
छाना भएको िथा अस्थार्ी प्रकृतिको घिको मूल्र्ाङ्कन गरिने छै न ।

घ)

घि जग्गा कि िाग्ने िेत्रहरुको जग्गाको मूल्र्ाङ्कन गदाय िजजष्ट्रेिन प्रर्ोजनका िातग मािपोि कार्ायिर्िे
िोकेको दि बमोजजम मूल्र्ाङ्कन गरिनेछ ।

ङ)

ह्राि कट्टीको िमर् िमाप्त भई िकेपतछको घिजग्गाको िम्पजत्त कि अजन्द्िम मूल्र्ाङ्कन िकममा िोके बमोजजम
कि िाग्नेछ ।

च)

िम्पजत्त कि िगाएका घिजग्गामा भूतमकि निाग्ने ।
अनुिूची २

(दफा ३ िां ग िम्बजन्द्धि)
भूतम कि (मािपोि)

क्र.ि.
३.१.

ववविण

दि रु.

मािपोि िथा भूतमकि
न्द्र्ूनिम

७५।-

प्रति िोपनी

१७५।अनुिूची ३

(दफा ४ िांग िम्वजन्द्धि)
घि जग्गा वहाि कि

क्र.ि.
४.१

ववविण

दि रु.

बहाि कि

वतगयकिण

नगि िेत्र तभत्रका घि,पिि, ग्र्ािे ज,

क) िां घ, िां स्था, कार्ायिर्, उद्योग,

गोदाम, टहिा, िेड, काििाना, जग्गा, पोििी
आदद ।

व्र्ापाि, व्र्विार् प्रर्ोजनको

१० प्रतिशि

िातग

ि) आवािीर् प्रर्ोजनको िातग

३ प्रतिशि

ग) कृवर् प्रर्ोजनको िातग

१ प्रतिशि
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अनुिूची ४
(दफा ५ िां ग िम्वजन्द्धि)
व्र्विार् कि
क्र.ि.
५.१

ववविण

दि रु.

व्र्विार् कि

ँ ी १० िाि कार्म गरिएको )
१) िूतिय िथा मददिाजन्द्र् पदाथयको थोक ववक्री ( न्द्र्ूनिम पूज
(क) श्रे णी ( २० िाि १ दे जि मातथ)

१५,०००।-

(ि) श्रे णी (१० िाि १ दे जि २० िाििम्म)

१०,०००।-

(ग) श्रे णी (१० िाििम्म)
२)

३)

५,०००।-

िुरा व्र्विार् (िूतिय िथा मददिाजन्द्र् व्र्विार्)
(क) श्रे णी

२,०००।-

(ि) श्रे णी

१,२००।-

(ग) श्रे णी

८००।-

(घ) श्रे णी

३००।-

ँ ी २० िाि कार्म गरिएको)
िुन चाँदी िथा गहना पिि (ज्वेििी) (न्द्र्ूनिम पूज
(क) श्रे णी (३० िाि १ दजि मातथ )

४)

५)

६)

७)

१०,०००।-

(ि) श्रे णी (२० िाि १ दे जि ३० िाििम्म)

७,०००।-

(ग) श्रे णी (२० िाििम्म)

५,०००।-

तभतडर्ो क्र्ािेट िे कडयि िथा प्िेर्ि आददको थोक िथा िुरा
(क) श्रे णी

५,०००।-

(ि) श्रे णी

३,०००।-

(ग) श्रे णी

१,५००।-

(घ) श्रे णी

१,०००।-

(ङ) श्रे णी

५००।-

ँ ी २५ िाि कार्म गरिएको)
िड ि तिमेन्द्ट िमेिको तनमायण िामाग्री (हाडयवेर्ि) पिि (न्द्र्ूनिम पूज
(क) श्रे णी (५० िाि १ दे जि मातथ)

१५,०००।-

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

१०,०००।-

(ग) श्रे णी (२५ िाि १ दे जि ३५ िाििम्म)

७,०००।-

(घ) श्रे णी ( २५ िाििम्म)

५,०००।-

कम्र्ूटि ववद्युि िामान क्र्ामेिा टे तितभजन िे तडर्ो वववक्र
(क) श्रे णी

१०,०००।-

(ि) श्रे णी

८,०००।-

(ग) श्रे णी

५,०००।-

(घ) श्रे णी

२,५००।-

(ङ) श्रे णी

१,०००।-

ँ ी १० िाि कार्म गरिएको)
कापेट िथा फतनयतिङ पिि (न्द्र्ूनिम पूज
(क) श्रे णी (२० िाि १ दे जि मातथ )
(ि) श्रे णी (१५ िाि १ दे जि २० िाििम्म)

१०,०००।७,०००।-
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क्र.ि.

ववविण
(ग) श्रे णी (१० िाि १ दे जि १५ िाििम्म)
(घ) श्रे णी (१० िाििम्म)

८)

९)

१०)

११)

५.२
१)

२)

३)

४)

दि रु.
५०००।३,०००।-

पेरोतिर्म पदाथय थोक/िुरा ववक्री गने आर्ि स्टोि वा तडपो
(क) श्रे णी (पेरोि, तडजेि दुवै)

३०,०००।-

(ि) श्रे णी (पेरोि मात्र)

२०,०००।-

(ग) श्रे णी (तडजेि मात्र)

१५,०००।-

(घ) श्रे णी (मवट्टिेि िथा अन्द्र् िामान बेच्ने पिि)

२,०००।-

(ङ) श्रे णी (मवट्टिेि मात्र ववक्री गने)

१,०००।-

दै तनक उपभोग्र् िाद्यान्न
(क) श्रे णी

२,०००।-

(ि) श्रे णी

१,२००।-

(ग) श्रे णी

८००।-

(घ) श्रे णी

५००।-

िवािी िाधन ववक्रेिा
(क) श्रे णी (हे भी रक/वटप्पि गाडी िमेि भएको)

५,००,०००।-

(ि) श्रे णी माइक्रो/तमतनवि भएको)

३,५०,०००।-

(ग) श्रे णी (हिुका िवािी)

२,००,०००।-

(घ) श्रे णी (दुई पाँग्रे िवािी)

७५,०००।-

(ङ) श्रे णी (तडिि भए)

२५,०००।-

ववववध र्ािार्ि िम्बन्द्धी व्र्विार्
(क) श्रे णी

१०,०००।-

(ि) श्रे णी

८,०००।-

(ग) श्रे णी

५,०००।-

(घ) श्रे णी

३,०००।-

ववशेर्ज्ञ पिामशय िथा अन्द्र् व्र्विावर्क िेवा
जचवकत्िक िेवा
(क) श्रे णी

१,५००।-

(ि) श्रे णी

१,०००।-

(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

(क) श्रे णी

७००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

कवविाज

कानून व्र्विार्ी

इजन्द्जतनर्ि िेवा िथा कन्द्िल्यान्द्ट
(क) श्रे णी

५,०००।-

(ि) श्रे णी

३,०००।-
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क्र.ि.
५)

ववविण
िेिा परििक
(क) िी.ए. िाई मात्र
(ि) अन्द्र्को िातग
दन्द्ि परििक

७)

अनुिन्द्धानकिाय िथा पिामशयदािा

९)

१०)

११)

१२)

१३)

१४)

१५)

१६)

२,०००।५००।१,०००।-

६)

८)

दि रु.

(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

कम्प्र्ुटि एनातिष्ट िथा प्रोगामि
(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

(क) श्रे णी

५००।-

(ि) श्रे णी

३००।-

(क) श्रे णी

५००।-

(ि) श्रे णी

३००।-

(क) श्रे णी

५००।-

(ि) श्रे णी

३००।-

(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

(क) श्रे णी

५००।-

(ि) श्रे णी

३००।-

ववमा अतभकिाय

िभेर्ि

अनुवादक

पशु जचवकत्िक

शेर्ि दिाि

िामान ढुवानी कम्पनी
(क) श्रे णी

१,५००।-

(ि) श्रे णी

१,०००।-

(क) श्रे णी

२,०००।-

(ि) श्रे णी

१,५००।-

(ग) श्रे णी

१,०००।-

(घ) श्रे णी

५००।-

िां स्थागि पेन्द्टि

िामान्द्र् पेन्द्टि/ फ्िेक्िवोडय मात्र गने
(क) श्रे णी

५००।-

(ि) श्रे णी

३००।–
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५.३
१)

५.४
१)

२)

तनमायण व्र्िार्ीः न.पा. मा प्रधान कार्ायिर् भएको तनमायण व्र्विार्ीमा
तनमायण व्र्बिार्ीः न.पा. मा प्रधान कार्ायिर् भएको तनमायण व्र्विार्ीमा
(क) श्रे णी

५,०००।-

(ि) श्रे णी

४,०००।-

(ग) श्रे णी

३,०००।-

(घ) श्रे णी

२,०००।-

उत्पादनमूिक उद्योग
कोिा माि प्रशोधन गरि माि िामान उत्पादन गने उद्योग
(क) श्रे णी

८,०००।-

(ि) श्रे णी

६,०००।-

(ग) श्रे णी

४,०००।-

(घ) श्रे णी

२,०००।-

(क) ठु िा घिे ि ु उद्योग

१,५००।-

(ि) मिौिा घिे ि ु उद्योग

१,०००।-

घिे ि ु उद्योगमा

(ग) िाना घिे ि ु उद्योग
३)

४)

५)

६)

५००।-

कपडा पेल्ने उद्योग
(क) श्रे णी

८,०००।-

(ि) श्रे णी

६,०००।-

(ग) श्रे णी

४,०००।-

(घ) श्रे णी

२,०००।-

(क) श्रे णी

८,०००।-

(ि) श्रे णी

६,०००।-

(ग) श्रे णी

४,०००।-

(घ) श्रे णी

२,०००।-

गामेन्द्ट उद्योग

कागजको प्िेट िथा कप बनाउने उद्योग
(क) श्रे णी

८,०००।-

(ि) श्रे णी

६,०००।-

(ग) श्रे णी

४,०००।-

(घ) श्रे णी

२,०००।-

तििक डिना बनाउने
(क) श्रे णी

७,०००।-

(ि) श्रे णी

५,०००।-

(ग) श्रे णी

३,०००।-

(घ) श्रे णी

१,०००।–
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५.५
१)

५.६
१)

उजायमूिक उद्योग
िौर्य, कोइिा, प्राकृतिक िेि, ग्र्ाि, वार्ोग्र्ाि िथा अन्द्र् श्रोिबाट उजाय पैदा गने
(क) श्रे णी

४,०००।-

(ि) श्रे णी

३,०००।-

(ग) श्रे णी

२,०००।-

(घ) श्रे णी

१,०००।-

कृवर् िथा वन्द्र् जन्द्र् उद्योग
कृवर् वा वन पैदावािमा आधारिि
(क) श्रे णी

४,०००।-

(ि) श्रे णी

३,०००।-

(ग) श्रे णी

२,०००।-

(घ) श्रे णी

१,०००।-

२) गाई/भैँ िी/बाख्रा/च्र्ाङ्ग्रा िथा अन्द्र् चौपार् फामय
५.७
१)

२)

ितनज उद्योग
ितनज उत्िनन िथा प्रशोधन गने
(क) श्रे णी

८,०००।-

(ि) श्रे णी

६,०००।-

(ग) श्रे णी

४,०००।-

(घ) श्रे णी

२,०००।-

िानी उद्योग
(क) िानी दिाय
(ि) िानी नवीकिण

३)

१)

२)

२,००,०००।५०,०००।-

ड्राइतभङ्ग रे तनङ्ग िेन्द्टि
(क) गाडी रार्ि िेन्द्टि ि ड्राइतभङ्ग रे तनङ्ग िेन्द्टि

५०,०००।-

(ि) हे तभ गाडी रे तनङ्ग िेन्द्टि

३०,०००।-

(ग) िाइट गाडी रे तनङ्ग िेन्द्टि

१५,०००।-

(घ) मोटि िाइकि रे तनङ्ग िेन्द्टि
५.८

५००।-

५,०००।-

पर्यटन उद्योग
पर्यटन आवाि मोटे ि, होटि, िे ष्टुिेन्द्ट रििोटय, राभि एजेन्द्िी, िाजफ्टङ्ग

िाधािण िे ष्टुिेन्द्ट

(क) श्रे णी (५ िािे होटि)

१,५०,०००।-

(ि) श्रे णी (४ िािे होटि)

१,००,०००।-

(ग) श्रे णी (३ िािे होटि)

५०,०००।-

(घ) श्रे णी (मोटे ि/होटि)

२०,०००।-

(ङ) श्रे णी (रििोटय)

१०,०००।-

(क) श्रे णी

८,०००।-

(ि) श्रे णी

६,०००।-

(ग) श्रे णी

४,०००।-
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३)

५.९
१)

५.१०
१)

५.११
१)

२)

३)

४)

५.१२
१)

िाधािण जिपान पिि
(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

८००।-

(ग) श्रे णी

५००।-

िेवा उद्योग
छापािाना पिामशय िेवा तनतनङ्ग िथा वेतिङ्ग व्र्विार्, चिजचत्र व्र्विार्, िावयजतनक पािवहन
(क) श्रे णी

१०,०००।-

(ि) श्रे णी

८,०००।-

(ग) श्रे णी

५,०००।-

(घ) श्रे णी

३,०००।-

तनमायण उद्योग
िडक, पुि, एवां आवाि, कम्प्िेक्ि आदी तनमायण गरि िांचािन गने
(क) श्रे णी

१०,०००।-

(ि) श्रे णी

८,०००।-

(ग) श्रे णी

५,०००।-

(घ) श्रे णी

३,०००।-

िां चाि िेवा
तनजी िेत्रका टे तिफोन, फ्र्ाक्ि, फोटोकपी, वप.िी.ओ.
(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

६००।-

(ग) श्रे णी

३००।-

तनजी िेत्रका हुिाक िेवा
(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

६००।-

(ग) श्रे णी

३००।-

(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

६००।-

(ग) श्रे णी

३००।–

कुरिर्ि िेवा

छपाई िथा प्रकाशन
(क) श्रे णी

५,०००।-

(ि) श्रे णी

३,०००।-

(ग) श्रे णी

२,०००।-

ववजत्तर् िेवा
नेपाि ििकािको पूणय स्वातमत्वमा िहेको वाहेक आतथयक कािोवाि गने "क" वगयका वैंक/ववत्तीर् िांस्था
(क) मुख्र् कार्ायिर्

५०,०००।-

(ि) शािा कार्ायिर्

२५,०००।-
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२)

३)

४)

५)

६)

७)

८)

नेपाि ििकािको पूणय स्वातमत्वमा िहेको वाहेक आतथयक कािोवाि गने "ि" वगयका वैंक/ववत्तीर् िांस्था
(क) मुख्र् कार्ायिर्

३०,०००।-

(ि) शािा कार्ायिर्

१५,०००।-

नेपाि ििकािको पूणय स्वातमत्वमा िहेको वाहेक आतथयक कािोवाि गने "ग" वगयका फाईनान्द्ि
कम्पनी/ ववजत्तर् िांस्था

(क) मुख्र् कार्ायिर्

२०,०००।-

(ि) शािा कार्ायिर्

१०,०००।-

नेपाि ििकािको पूणय स्वातमत्वमा िहेको वाहेक आतथयक कािोवाि गने "घ" वगयका िघुववत्त/ ववजत्तर्
िां स्था

(क) मुख्र् कार्ायिर्

१०,०००।-

(ि) शािा कार्ायिर्

५,०००।-

(क) मुख्र् कार्ायिर्

२५,०००।-

(ि) शािा कार्ायिर्

१०,०००।-

ववमा कम्पनी

ववदे शी मुरा िटही काउण्टि
(क) मुख्र् कार्ायिर्

१०,०००।-

(ि) शािा कार्ायिर्

५,०००।-

(क) मुख्र् कार्ायिर्

१०,०००।-

(ि) शािा कार्ायिर्

५,०००।-

ँ ी ५० िाि िम्म
(क) पूज

१,०००।-

तधिोपत्र कािोवाि

िहकािी िांस्था

ँ ी १ किोडिम्म
(ि) पूज

ँ ी ५ किोडिम्म
(ग) पूज

९)

१)

२)

५,०००।-

ँ ी ५ दे जि मातथ
(घ) पूज

१०,०००।-

(क) मुख्र् कार्ायिर्

१०,०००।-

िहकािी बैंक
(ि) शािा कार्ायिर्

५.१३

२,०००।-

५,०००।–

अस्पिाि
तनजी अस्पिाि
(क) श्रे णी (५१ बेड दे जि मातथ)

५०,०००।-

(ि) श्रे णी (२१ बेड दे जि ५० बेडिम्म)

२०,०००।-

(ग) श्रे णी (१६ बेड दे जि २० बेडिम्म)

१५,०००।-

(घ) श्रे णी (१५ बेडिम्म)

१०,०००।-

(क) श्रे णी

२०,०००।-

(ि) श्रे णी

१५,०००।–

नतििंङ्ग होम
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३)

जक्ितनक
(क) श्रे णी

३,०००।-

(ि) श्रे णी

२,०००।-

(ग) श्रे णी

१,०००।-

४)

ल्र्ाव

१,०००।-

५)

िाउना वाथ, वफजजर्ोथेिापी आदद

१,५००।-

६)

र्ोग िथा आर्ुबेद केन्द्र/प्राकृतिक जचवकत्िा

१,५००।-

५.१४
१)

जशिा िेवा (ििकािको पूणय स्वातमत्वमा िहेका िथा िामुदावर्क वाहेक)
जशिा
I) ववश्वववद्याि

४०,०००।-

II) क्र्ाम्पि/किेज

३०,०००।-

III) उ.मा.वव. (किा १ दे जि १२ िम्म)
( क) क श्रे णी

१५,०००।-

(ि) ि श्रे णी

१२,०००।-

(ग) ग श्रे णी

८,०००।-

(घ) घ श्रे णी

५,०००।-

(ङ) मन्द्टे श्विी

५,०००।-

IV_ मा.वव. (किा १ दे जि १० िम्म)

१०,०००।-

V) तन.मा.वव.(किा १ दे जि ८ िम्म)
(क) क श्रे णी

१२,०००।-

(ि) ि श्रे णी

९,०००।-

(ग) ग श्रे णी

६,०००।-

(घ) घ श्रे णी

५,०००।-

VI) प्रा.वव.
( क) क श्रे णी

१५,०००।-

(ि) ि श्रे णी

१२,०००।-

(ग) ग श्रे णी

८,०००।-

(घ) घ श्रे णी

५,०००।-

(ङ) मन्द्टे श्विी

५,०००।-

VII) जशशु स्र्ाहाि केन्द्र (१ किादे जि ३ किा िम्म)
( क) क श्रे णी

६,०००।-

(ि) ि श्रे णी

५,०००।-

(ग) ग श्रे णी

४,०००।-

(घ) घ श्रे णी

३,०००।-

VIII) मेतडकि किेज

२,००,०००।-

IX) नतिां ङ्ग, एच.ए.

१,००,०००।-

X) होष्टि

२,५००।–
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२)

३)

४)

५.१५
१)

२)

३)

४)

५.१६
१)

२)

३)

िातिम िथा अनुिन्द्धान केन्द्र
(क) श्रे णी

५,०००।-

(ि) श्रे णी

३,०००।-

टाईवपङ्ग, कम्प्र्ुटि, भार्ा प्रजशिण िांस्था
(क) श्रे णी

२,०००।-

(ि) श्रे णी

१,०००।-

(ग) श्रे णी

५००।-

अन्द्ििायवष्ट्रर् गैि ििकािी िांस्था
(क) श्रे णी

५,०००।-

(ि) श्रे णी

३,०००।-

ममयि िम्भाि
हेभी ईजक्वप्मेन्द्ट बि, रक, काि, मोटि िाइकि ममयि काििाना िथा ितभयतिङ्ग
(क) श्रे णी

३,०००।-

(ि) श्रे णी

२,०००।-

(ग) श्रे णी

१,५००।-

(घ) श्रे णी

५००।-

िे तडर्ो/ वट.तभ./ घडी/ टे तिफोन िथा ववद्युि िामाग्री ममयि केन्द्र
(क) श्रे णी

३,०००।-

(ि) श्रे णी

२,०००।-

(ग) श्रे णी

१,५००।-

(घ) श्रे णी

५००।-

कम्प्र्ुटि ममयि केन्द्र
(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

पानी िान्ने पम्प ममयि
(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

अन्द्र् िेवा
ववज्ञापन िेवा (ववज्ञापन एजेन्द्िी)
(क) श्रे णी

३,०००।-

(ि) श्रे णी

२,०००।-

(ग) श्रे णी

१,५००।-

वैदेजशक िोजगाि व्र्विार्
(क) श्रे णी

२०,०००।-

(ि) श्रे णी

१५,०००।-

(ग) श्रे णी

१०,०००।-

स्वदे शी िोजगाि व्र्विार्
(क) श्रे णी

५,०००।-
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४)

५)

६)

७)

८)

९)

१०)

११)

१२)

१३)

(ि) श्रे णी

३,०००।-

(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

िेक्रेवटर्ि िेवा

हाउजजङ्ग कम्पनी िथा घि जग्गा ििीद ववक्री
(क) श्रे णी

३०,०००।-

(ि) श्रे णी

२०,०००।-

(ग) श्रे णी

१०,०००।-

व्र्ूटी पाियि केश श्रां गाि ड्राइ जक्िनिय फोटा स्टु तडर्ो तििाई आदद
(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

किि ल्र्ाव

िाइबोडय वनाउने, पेजन्द्टङ्ग वा जस्क्रन वप्रन्द्ट
(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

(ग) श्रे णी

३००।-

(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

ड्राइ जक्िनिय

पशु वधशािा/पशु वधस्थि
(क) श्रे णी

१०,०००।-

(ि) श्रे णी

५,०००।-

(ग) श्रे णी

३,०००।-

(क) श्रे णी

३,०००।-

(ि) श्रे णी

२,०००।-

(ग) श्रे णी

१,०००।-

मािु ववक्रेिा

फूि ववरुवा ववक्रेिा
(क) श्रे णी

१,५००।-

(ि) श्रे णी

१,०००।-

(ग) श्रे णी

५००।-

(क) श्रे णी

15,०००।-

(ि) श्रे णी

10,०००।-

(ग) श्रे णी

5,०००।-

पुि हाउि
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१४)

१५)

१६)

१७)

१८)

१९)

२०)

५.१७
१)

२)

३)

फुटिि
(क) श्रे णी

३,०००।-

(ि) श्रे णी

२,०००।-

तििा िथा प्िाईउड पिि
(क) श्रे णी

६,०००।-

(ि) श्रे णी

३,०००।-

(ग) श्रे णी

२,०००।-

(घ) श्रे णी

१,०००।-

जस्टि वा काठको फतनयचि शोरुम / पिि
(क) श्रे णी

३,०००।-

(ि) श्रे णी

२,०००।-

(ग) श्रे णी

१,०००।-

िेिौना िथा उपहाि ववक्रेिा
(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

केवि नेटवकय ग्राहक िां ख्र्ाको आधािमा
(क) श्रे णी (२००० भन्द्दा वढी)

२०,०००।-

(ि) श्रे णी (१००१-२०००)

१५,०००।-

(ग) श्रे णी (५०१-१०००)

१०,०००।-

(घ) श्रे णी (५०० िम्म)

५,०००।-

(क) श्रे णी

८,०००।-

(ि) श्रे णी

५,०००।-

(ग) श्रे णी

३,०००।-

(क) श्रे णी

५,०००।-

(ि) श्रे णी

३,०००।-

(ग) श्रे णी

२,०००।-

मावयि पिि

छाप्ने ढुङ्गा पिि

अन्द्र् व्र्विार्
पाकय वपकतनक स्पट
(क) श्रे णी प्रति वटकट

२।-

(ि) श्रे णी प्रति वटकट

१।-

टु ि अपिे टि
(क) श्रे णी

५,०००।-

(ि) श्रे णी

३,०००।-

(क) श्रे णी

३,०००।-

(ि) श्रे णी

२,०००।-

मिाज पाियि
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(ग) श्रे णी
५.१८
१)

अस्थार्ी हाट वजाि िथा घुम्िी पिि व्र्विार्मा पटके
पटके कि
(क) घुम्िी पिि िुरा िमेिमा प्रतिगोटा

१०।-

(ि) िाांगा भैंिी प्रति गोटा

२०।-

(ग) ििी, वोका, वाख्रा

१०।-

(घ) हाांि कुिुिा प्रति गोटा
५.१९
१)

२)

३)

४)

५)

६)

७)

८)

१,०००।-

१।-

मातथको वतगयकिणमा िमावेश नभएका िेवा व्र्विार्
तमठाई पिि
(क) श्रे णी

३,०००।-

(ि) श्रे णी

२,०००।-

(ग) श्रे णी

१,०००।-

िानेकुिा पिि वा भोजनािर्
(क) श्रे णी

२,०००।-

(ि) श्रे णी

१,०००।-

(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

दुधदही पिि

फिफूि ििकािी पिि
(क) श्रे णी

५००।-

(ि) श्रे णी

३००।-

(क) श्रे णी

१,५००।-

(ि) श्रे णी

१०००।-

और्तध पिि

ँ ी ५ िाि कार्म गरिएको)
तग्रि काििाना (न्द्र्ूनिम पूज
(क) श्रे णी (२० िाि १दे जि मातथ)

५,०००।-

(ि) श्रे णी (१० िाि १ दे जि २० िाििम्म)

४,०००।-

(ग) श्रे णी (५ िाि १ दे जि १० िाििम्म)

३,०००।-

(घ) श्रे णी (५ िाििम्म)

२,०००।-

िामा वपत्ति आददको भाडाकुडा पिि
(क) श्रे णी

३,०००।-

(ि) श्रे णी

२,०००।-

(ग) श्रे णी

१,०००।-

(क) श्रे णी

१,२००।-

(ि) श्रे णी

८,००।-

(ग) श्रे णी

५००।-

टमोट ज्र्ािि
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९)

१०)

११)

१२)

१३)

१४)

१५)

१६)

१७)

जुत्ता/चप्पि पिि
(क) श्रे णी

३,०००।-

(ि) श्रे णी

२,०००।-

(ग) श्रे णी

१,०००।-

(क) श्रे णी

३,०००।-

(ि) श्रे णी

२,०००।-

(ग) श्रे णी

१,०००।-

(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

७००।-

(ग) श्रे णी

५००।-

कपडा पिि

दािमोठ बनाउने

बिफ/ आइजस्क्रम/ िोडा वनाउने
(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

७००।-

(ग) श्रे णी

५००।-

(क) श्रे णी

५,०००।-

(ि) श्रे णी

२,५००।-

(ग) श्रे णी

१,०००।-

वेकिी उद्योग

ववस्कुट/ केक/ पाउिोटी/ तिन्द्के चाउचाउ उद्योग
(क) श्रे णी

२,५००।-

(ि) श्रे णी

१,५००।-

(ग) श्रे णी

१,०००।-

हल्का पेर् पदाथय (कोक, पेप्िी,फ्रुटी) वववक्र
(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

८००।-

(ग) श्रे णी

५००।-

धान कुट्ने गहुां, मििा, जचउिा, िेितमि
(क) १५ हर्य पावि भन्द्दा मातथको

१,५००।-

(ि) ११ दे जि १५ हर्य पावि िम्मको

१,०००।-

(ग) ६ दे जि १० हर्य पावि िम्मको

७००।-

(घ) १ दे जि ५ हर्य पावि िम्मको

५००।-

िर्ािी पोशाक िथा फेन्द्िी िमान पिि
(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

७००।-

(ग) श्रे णी

५००।-
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१८)

१९)

श्रृां गाि िामाग्री पिि
(क) श्रे णी

७००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

हजाम पिि
(क) श्रे णी (३ भन्द्दा बढी व्र्जििे काम गिे को)

१,०००।-

(ि) श्रे णी (१ भन्द्दा बढी ३ व्र्जििे काम गिे को)
२०)

२१)

२२)

२३)

२४)

२५)

२६)

२७)

२८)

५००।-

काठ जचिानी िथा काठ वववक्र गने
(क) श्रे णी

१०,०००।-

(ि) श्रे णी

५,०००।-

(ग) श्रे णी

३,०००।-

(घ) श्रे णी (दाउिा पिि)

१,०००।-

(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

पान पिि

वकिाना पिि िुरा
(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

७५०।-

(ग) श्रे णी

५००।-

माटोको भाडाकुडा बनाउने ि ववक्री ववििण गने
(क) श्रे णी

५००।-

(ि) श्रे णी

३००।-

ग्र्ाांि तितिण्डि
(क) श्रे णी (तडवष्ट्रव्र्ूटि)

५,०००।-

(ि) श्रे णी (तडिि)

३,०००।-

(ग) श्रे णी (िुरा पिि)

१,०००।-

स्टे शनिी/ पत्र पतत्रका पिि
(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

७५०।-

(ग) श्रे णी

५००।-

मोटििाइकि पाटय वा मेतिनको पाटय ववक्री
(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

७५०।-

प्रदशयनी िथा ववक्री कि
(क) श्रे णी

३,०००।-

(ि) श्रे णी

१,०००।-

ईट्टा/ वािुवा/ तगट्टी ढुांगा तडपो
(क) श्रे णी

५,०००।-

(ि) श्रे णी

३,०००।-
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२९)

३०)

तडपाटयमेण्टि स्टोि
(क) श्रे णी

१०,०००।-

(ि) श्रे णी

७,०००।-

(ग) श्रे णी

४,०००।-

कुिुिा, टकी, बट्टाई ि कातिज पािन व्र्विार्
(क) श्रे णी (२००० भन्द्दा वढी)

३,०००।-

(ि) श्रे णी (१००१-२०००)

२,०००।-

(ग) श्रे णी (५०१-१०००)

१,०००।-

(घ) श्रे णी (५०० िम्म)
३१)

३२)

३३)

३४)

फिफूि/ ििकािी/ तबऊ ववक्री
(क) श्रे णी

१,५००।-

(ि) श्रे णी

१,०००।-

(ग) श्रे णी

७,००।-

(घ) श्रे णी

५००।-

होजजर्ािी व्र्विार्
(क) श्रे णी

७,००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

पुनः प्रर्ोग िथा प्रिोधन र्ोग्र् िमान
(क) श्रे णी

१,५००।-

(ि) श्रे णी

१,०००।-

आल्मुतनर्म उद्योग
(क) श्रे णी

१०,०००।-

(ि) श्रे णी

५,०००।-

(ग) श्रे णी

१,०००।-

३५)

डान्द्ि, कल्चि, म्र्ूजजक

३६)

िे न्द्टि ितभयि
१,५००।-

(ि) श्रे णी

१,०००।-

तनजज िेिकुद व्र्विार्

३८)

िेिातमक्ि

४०)

१,०००।-

(क) श्रे णी
३७)

३९)

५००।-

१,५००।-

(क) श्रे णी

१,०००।-

(ि) श्रे णी

५००।-

ह्यान्द्डीक्राफ्ट (पजस्मना, थान्द्का, गिैंचा, बुटीक)
(क) श्रे णी

५,०००।-

(ि) श्रे णी

३,०००।-

(ग) श्रे णी

२,०००।-

पानी वफल्टि िथा िोिाि बजत्त िम्वन्द्धी मेशीन औजाि ववक्री
(क) श्रे णी

१,५००।-
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४१)

(ि) श्रे णी

१,०००।-

(ग) श्रे णी

५००।-

टे तितभजन प्रशािण िांस्था
(क) दिाय शुल्क

२०,०००।-

(ि) नववकिण शुल्क (वावर्यक)
४२)

७,०००।-

िे तडर्ो/ एफ.एम. प्रशािण िांस्था
(क) दिाय शुल्क

१०,०००।-

(ि) नववकिण शुल्क (वावर्यक)
४३)

४४)

४५)

३,०००।-

िञ्चाि टावि
(क) दिाय शुल्क

२५,०००।-

(ि) नववकिण शुल्क (वावर्यक)

१०,०००।-

(क) श्रे णी

१५,०००।-

(ि) श्रे णी

१०,०००।-

पाटी प्र्ािेि

तििौिा अतमिो (उत्पादन)
(क) श्रे णी

५,०००।-

(ि) श्रे णी

१,०००।-

(ग) श्रे णी (िानो पिि ि घुजम्ि पिि िमेि)
४६)

५००।-

वकचन िामान
(क) श्रे णी (ववद्युि िमान भएको)

५०,०००।-

(ि) श्रे णी (आधुतनक प्रववतध नभएको)

२५,०००।-

(ग) श्रे णी (िाधािण िामान)
४७)

५,०००।-

ििकािी िथा फिफुि िप्िार्यि
(क) श्रे णी (िगानी दुई िाि भन्द्दा मातथ)

१,०००।-

(ि) श्रे णी (िगानी दुई िाििम्म)
४८)

५००।-

आर्ुवेददक पिि
(क) श्रे णी (िगानी पाांच िाि भन्द्दा मातथ)

४९)

५०)

१,०००।-

(ि) श्रे णी (िगानी दुई िाि दे जि पाांच िाििम्म)

५००।-

(ग) श्रे णी (िगानी दुई िाििम्म)

३००।-

ववववध वस्िुहरुको आर्ाि तनर्ायि िप्िार्यि
(क) श्रे णी

१०,०००।-

(ि) श्रे णी

५,०००।-

(ग) श्रे णी

३,०००।-

(क) श्रे णी

३,०००।-

(ि) श्रे णी

२,५००।-

(ग) श्रे णी

१,०००।-

ँ िम्वजन्द्धि व्र्विार्
िां ग ि िां गिग
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५१)

इजन्द्जतनर्रिङ्ग िेवा िथा कन्द्िल्टे न्द्िी िांस्थागि

५२)

मेजशन औजाि िामान (कम्प्रेिन पानी िान्ने पम्म जेनिे े टि ि तड्रि मेजशन

५३)

५४)

१,५००।-

(क) श्रे णी (िगानी ५ िाि भन्द्दा मातथ)

३,०००।-

(ि) श्रे णी (िगानी २ िाि भन्द्दा मातथ ५ िाििम्म)

१,५००।-

(ग) श्रे णी (िगानी २ िाििम्म)

१,०००।-

नववकिण उजाय व्र्विार्
(क) श्रे णी

५,०००।-

(ि) श्रे णी

३,०००।-

(ग) श्रे णी

२,०००।-

मोवाइि ममयि िथा वववक्र

५५)

स्वीतमङ्ग पुि

५६)

दुििञ्चाि

(क) श्रे णी

१,५००।-

(ि) श्रे णी

१,०००।-

(ग) श्रे णी

५००।२,५००।-

(क) भूतमगि केवुि मेनहोि

३,०००।-

(ि) टे तिफोन क्र्ाववनेट प्रति

१,०००।-

(ग) केवुि िाि िानेको प्रति िाधािण िम्वा

३००।-

(घ) केवुि िािहरुको प्रति तमटि
५७)

१।-

फोहिमैिा िांकिन व्र्विार्
(क) श्रे णी (िगानी ५ िाि भन्द्दा मातथ)

१,५००।-

(ि) श्रे णी (िगानी २ िाि भन्द्दा मातथ ५ िाििम्म)

१,०००।-

(ग) श्रे णी (िगानी २ िाि िम्म)
५८)

५००।-

कुकुि पािन व्र्विार्
(क) श्रे णी (िगानी ५ िाि भन्द्दा मातथ)

१,५००।-

(ि) श्रे णी (िगानी २ िाि भन्द्दा मातथ ५ िाििम्म)
(ग) श्रे णी (िगानी २ िाििम्म)
५९)

५००।-

िामा,वपत्ति,स्टीि उद्योग / व्र्विार्
(क) श्रे णी (िगानी ५० िाि १ भन्द्दा मातथ)

५०,०००।-

(ि) श्रे णी (िगानी २५ िाि १ भन्द्दा मातथ दे जि ५० िाििम्म)

३०,०००।-

(ग) श्रे णी (िगानी १० िाि १ भन्द्दा मातथ दे जि २५ िाििम्म)

१०,०००।-

(घ) श्रे णी (िगानी १० िाििम्म)
६०)

१,०००।-

५,०००।-

कपडा/िे तडमेड पिि
(क) श्रे णी

३,०००।-

(ि) श्रे णी

२,०००।-

(ग) श्रे णी

१,०००।-

६१)

बाि तडपो

१,०००।-

६२)

ईिे जक्रक पिि

१,०००।-
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६३)

मेतिनको पाटयपूजाय ववक्री गने

६४)

िाना/नास्िा/जचर्ा पिि

६५)

क्र्ाटरिङ्ग व्र्विार्

६६)

कवाडी

६७)

अजक्िजन उत्पादन उद्योग

६८)

६९)

७०)

७१)

७२)

७३)

७४)

५००।४,०००।५०,०००।-

(क) श्रे णी

३०,०००।-

(ि) श्रे णी

१५,०००।-

फुड इन्द्डवष्ट्रज/िद्यान्न गोदाम िथा ववववध वस्िुहरुको गोदाम
(क) श्रे णी

५०,०००।-

(ि) श्रे णी

२०,०००।-

पोिी याङ्की उद्योग
(क) श्रे णी

५०,०००।-

(ि) श्रे णी

२०,०००।-

(क) श्रे णी

४०,०००।-

(ि) श्रे णी

२०,०००।-

(ग) श्रे णी

१०,०००।-

(घ) श्रे णी

५,०००।-

प्िावष्टक उद्योग

वप.तभ.ति. पाइप उद्योग
(क) श्रे णी

५०,०००।-

(ि) श्रे णी

३०,०००।-

(ग) श्रे णी

२०,०००।-

(घ) श्रे णी

१०,०००।-

और्तध उत्पादन उद्योग
(क) श्रे णी

५०,०००।-

(ि) श्रे णी

३०,०००।-

(ग) श्रे णी

२०,०००।-

(घ) श्रे णी

१०,०००।-

दुध उत्पादन उद्योग
(क) श्रे णी

२५,०००।-

(ि) श्रे णी

१०,०००।-

(क) श्रे णी

७५,०००।-

(ि) श्रे णी

५०,०००।-

(ग) श्रे णी

२५,०००।-

ह्युम पाइप उद्योग

(घ) श्रे णी (रिङ्ग तनमायण)
७५)

१,०००।-

५,०००।-

म्र्ावरि उद्योग
(क) श्रे णी

५०,०००।-
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(ि) श्रे णी
७६)

७७)

७८)

७९)

२५,०००।-

ववजुिीको िाि उद्योग
(क) श्रे णी

१,००,०००।-

(ि) श्रे णी

७५,०००।-

(ग) श्रे णी

५०,०००।-

(घ) श्रे णी

२५,०००।-

(क) श्रे णी

१०,०००।-

(ि) श्रे णी

५,०००।-

िाने िेि तमि

जुत्ता चप्पि काििाना
(क) श्रे णी

२५,०००।-

(ि) श्रे णी

१०,०००।-

(ग) श्रे णी

५,०००।-

(क) श्रे णी

२५,०००।-

(ि) श्रे णी

५,०००।-

(क) श्रे णी

१०,०००।-

(ि) श्रे णी

५,०००।-

(ग) श्रे णी

३,०००।-

(घ) श्रे णी

१,०००।-

(क) श्रे णी

१०,०००।-

(ि) श्रे णी

५,०००।-

(ग) श्रे णी

३,०००।-

(क) श्रे णी

२०,०००।-

(ि) श्रे णी

१०,०००।-

(क) श्रे णी

१,००,०००।-

(ि) श्रे णी

५०,०००।-

(क) श्रे णी

२५,०००।-

(ि) श्रे णी

१५,०००।-

ब्िक उद्योग

८०) िावुन उद्योग

८१)

८२)

८३)

८४)

८५)

पानी उद्योग

पस्मीना उद्योग

तडवष्टििी उद्योग

काटुयन उद्योग

मेटि भाडा उद्योग
(क) श्रे णी

५०,०००।-

(ि) श्रे णी

३०,०००।-

(ग) श्रे णी

१५,०००।-
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८६)

८७)

८८)

८९)

९०)

९१)

९२)

९३)

९४)

९५)

(घ) श्रे णी

५,०००।-

(क) श्रे णी

१०,०००।-

(ि) श्रे णी

५,०००।-

(क) श्रे णी

१०,०००।-

(ि) श्रे णी

५,०००।-

नेपवकन उद्योग

ऊनी धागो उद्योग

कपी वकिाव उद्योग
(क) श्रे णी

२०,०००।-

(ि) श्रे णी

१०,०००।-

(ग) श्रे णी

५,०००।-

पशुपन्द्छी वफड उद्योग
(क) श्रे णी

१०,०००।-

(ि) श्रे णी

७,०००।-

(ग) श्रे णी

४,०००।-

(क) श्रे णी

२५,०००।-

(ि) श्रे णी

१०,०००।-

(ग) श्रे णी

५,०००।-

(क) श्रे णी

१०,०००।-

(ि) श्रे णी

५,०००।-

(ग) श्रे णी

३,०००।-

फाइवि उद्योग

ढाका काििाना

कागज उद्योग/प्रकाशन उद्योग
(क) श्रे णी

२५,०००।-

(ि) श्रे णी

१५,०००।-

(ग) श्रे णी

१०,०००।-

(घ) श्रे णी

५,०००।-

ग्िाि काििाना उद्योग
(क) श्रे णी

१,५०,०००।-

(ि) श्रे णी

५०,०००।-

(ग) श्रे णी

२०,०००।-

(घ) श्रे णी

१०,०००।-

(क) श्रे णी

५०,०००।-

(ि) श्रे णी

२०,०००।-

(क) श्रे णी

७,०००।-

िोिाि उद्योग

टार्ि रििोतिङ्ग
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(ि) श्रे णी

५,०००।-

(ग) श्रे णी

३,०००।-

(घ) श्रे णी

१,०००।-

९६)

टनेि वकतिन (Tunnel Kiln)

३,००,०००।-

9७)

इिे क्रोतनक िामान तनमायण/एिेम्वि

२,००,०००।-

९८)

िानेपानी ट्र्ाङ्कि व्र्विार् (प्रति ट्र्ाङ्कि बावर्यक)

९९)

मोटि बडी तनमायण काििाना

२०,०००।-

(क) ठु िा गाडी

५०,०००।-

(ि) मिोिा गाडी

३०,०००।-

(ग) िाना गाडी

२०,०००।-

१००) गैिि नर्ाँ दिाय/तिफारिि दस्िुि

१,०००।-

१०१) गैिि नवीकिण तिफारिि दस्िुि ( कािोबाि िे.प. को आधािमा)
(क) ५ िाि िम्म कािोबाि भएको

१,०००।-

(ि) १० िाि िम्म कािोबाि भएको

२,०००।-

(ग) २० िाि िम्म कािोबाि भएको

३,०००।-

(घ) ५० िाि िम्म कािोबाि भएको

५,०००।-

(ङ) १ किोड िम्म कािोबाि भएको

१०,०००।-

(च) ५ किोड िम्म कािोबाि भएको

२५,०००।-

(छ) १० किोड िम्म कािोबाि भएको

५०,०००।-

(ज) १० किोड भन्द्दा मातथ कािोबाि भएको

१,००,०००।-

(ि) आ. व. िमाप्ि भएको ३ मवहना तभत्र नववकिण भई िक्नु
पनेछ िो पतछ थप जरिवाना (अिोज पतछ)

अतिरिि रु.५००।जरिवाना िाग्ने

१०२) मोटिय पाट्िय तबक्री
(क) श्रे णी

२,०००।-

(ि) श्रे णी

१,५००।-

१०३) गाडी िान्ने र्न्द्त्रशािा/ क्रेन
(क) श्रे णी

१५,०००।-

(ि) श्रे णी

१०,०००।-

(ग) श्रे णी

५,०००।-

ँ ीका िाना
१०४) ईिे जक्रक िामान आर्ाि गिी जडान गने (२० िाि भन्द्दा कम पूज
उद्योग)

१,००,००० ।-

१०५) मोववि िथा व्र्ारी तडिि

ँ ी भएको
(क) ५० िाि भन्द्दा माथी पूज

ँ ी भएको
(ि) ३० िाि १ दे जि ५० िाििम्म पूज
(ग) २० िाि १ दे जि ३० िाि िम्म पूजज भएको
(घ) २० िाििम्म पूजँ ज भएको

२०,०००।१०,०००।५,०००।३,०००।-

१०६) तनमायण व्र्विार्ी दिाय
(क) घ वगय तनमायण व्र्विार्ी दिाय

१५,०००।-
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(ि) नववकिण

आजश्वन मिान्द्ि िम्म
७,५००।-

चैत्र मिान्द्ििम्म १०,०००।त्र्िपतछ पतन नबुिाएमा
िािे ज हुनछ
े ।

(ग) इजाजिपत्र प्रतितिवप दस्िुि

(घ) घ वगय तनमायण व्र्विार्ी इजाजि पत्र ठाउँिािी
(ङ) घ वगय तनमायण व्र्विार्ी इजाजि पत्र प्रा.ति. दिाय शुल्क
(च) घ वगय तनमायण व्र्विार्ी इजाजि पत्र नामिािी

५००।१,५००।१,५०००।१,५००।-

१०७) गैिि िूचीकृि

१,०००।-

१०८) गैिि िाई कार्यक्रम िां चािन गनय अनुमिी दस्िुि

१,०००।-

१०९) बािगृह दिाय शुल्क

५००।-

११०) कस्मेवटक िामाग्रीहरुको वववक्र गने व्र्विार्
(क) श्रे णी

५,०००।-

(ि) श्रे णी

३,०००।-

(ग) श्रे णी

२,०००।-

१११) िुधािगृह दिाय शुल्क

१,५००।-

११२) डोजि िां चािन अनुमिी दस्िुि

तनःशुल्क

११३) चस्मा पिि

५००।-

११४) छािा हड्डी व्र्विार्
११५) अनिाईन ि िफ्टवेर्ि कन्द्िल्टे न्द्िी
११६) जग्गा बैनापट्टा ि िेनदे नको तििि प्रमाजणकिण
११७) कागज कप प्िेट पिि

१,०००।५००।१,०००।५००।-

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

१५,०००।-

(ि) श्रे णी

१०,०००।-

(ग) श्रे णी

५,०००।-

११९) गैिि बाहेकका अन्द्र् िां घ िां स्था दिाय
(क) श्रे णी

५,०००।-

(ि) श्रे णी

३,०००।-

(ग) श्रे णी

२,०००।-

१२०) प्िावष्टक याङ्की पिि

१,०००।-

१२१) फनपाकय
(क) श्रे णी १५ िोपनी भन्द्दा मातथ

२०,०००।-

(ि) श्रे णी ०६ दे जि १४ िोपनीिम्म

१०,०००।-

(ग) श्रे णी ०५ िोपनीिम्म
१२२)

हे ल्मेट वववक्र ववििण

५,०००।१,०००।-

१२३) केतमकल्िजन्द्र् उद्योग
(क) श्रे णी

१५,०००।-
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(ि) श्रे णी

१०,०००।-

(ग) श्रे णी

५,०००।-

१२४) कफी उत्पादन िथा ववििण

५००।-

१२५) पूजा िामाग्री पिि

५००।-

१२६) फूिमािा िजावट पिि

१,०००।-

१२७) तनमायण िामाग्री इटा बािुवा िोडा वववक्र तडपो
(क) श्रे णी

१५,०००।-

(ि) श्रे णी

१०,०००।-

(ग) श्रे णी

५,०००।-

१२८) ईनािका रिङ्ग बनाउने व्र्विार्

५००।-

१२९) िे तडतमक्ि प्िान्द्ट

५०,०००।-

१३०) इन्द्टिनेट िेवा प्रदार्क उद्योग/कार्ायिर्

१०,०००।-

१३१) वपकतनक स्पोट प्रति स्पोट दिाय

५००।-

१३२) अतमन िेवा शुल्क िािपूजाय अनुिाि प्रति आना

२५०।-

१३३) मतनरान्द्िफि/िे तमटे न्द्ि िेवा

१,०००।-

१३४) मोही िागि कट्टा तिफारिशको हकमा एकाघि वा तिनपुस्िे तभत्र प्रचतिि

१००।-

१३५) मोही िागि कट्टा तिफारिि अन्द्र्को हकमा

१००।-

१३६) िे िा पिीिण तनवेदन दस्िुि

५००।-

१३७) वफिाद/उजुिी दिाय

१००।-

१३८) मुद्दा दिाय प्रतिवादी

५०।-

१३९) तमिापत्र

५०।-

िामान्द्र् तनवेदन एवां तिफारिि दस्िुि

१४०) प्रतितिवप दस्िुि A4 िाइजको प्रतिपृष्ठ
१४१) व्र्विार् दिाय प्रमाणपत्रको प्रतितिवप दस्िुि प्रति प्रमाणपत्र
१४२) मोटि काि वववक्र शोरुम (तमतनबि रक ििी िथा वटप्पि िमेि)
१४३) मोटि िाइकि वववक्र शोरुम
१४४) िाइकि ववक्रेिा

५।१००।२,००,०००।५०,०००।१,०००।-

१४५) रिकजन्द्डिन मोटििाइकि िरिद वववक्र कि
१४६) िे ष्टुिे ण्ट बाि एण्ड दोहोिी
१४७) बेिबाँि फतनयचि उद्योग

१४८) होमस्टे (पर्यटन भ्रमण वर्य २०२० को उपिक्ष्र्मा)

१०,०००।२,०००।१,०००।तनशुल्क

१४९) राभि ि रे वकङ्ग एजेन्द्िी
(क) श्रे णी

१५,०००।-

(ि) श्रे णी

१०,०००।-

(ग) श्रे णी

५,०००।-

१5०) िवटयङ्ग िुवटङ्ग टे िरिङ्ग पिि

१,०००।-

१५१) कोल्ड स्टोि (जचस्र्ान केन्द्र)

१०,०००।-
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१५२) व्र्जिगि घटना दिाय
(क) दिाय वकिाव तनिीिण

१०।-

(ि) ववविण िच्र्ाउने दस्िुि

१०।-

१५३) ज्र्ोतिर् िम्बन्द्धी कार्य

१,०००।-

१५४) अनिाईन तमतडर्ा

१,०००।-

१५५) तििक डिना पिि

१,०००।-

१५६) व्र्ाङ्कवेट हि

५,०००।-

१५७) ठू िा कन्द्स्रक्िन कम्पनी ( िामाग्री व्र्वस्थापन िथा दिाय) Jo in t Ven tur e Co m pan y िमेि
(क) श्रे णी

२५,०००।-

(ि) श्रे णी

१५,०००।-

(ग) श्रे णी

१०,०००।-

१५८) वक्रस्टि िम्बन्द्धी पिि/उद्योग

१,०००।-

१५९) भेटेनिी पिि

१,५००।-

१६०) फतनयचि उद्योग
(क) श्रे णी

१५,०००।-

(ि) श्रे णी

१०,०००।-

(ग) श्रे णी

५,०००।-

१६१) जजमिाना/व्र्ार्ामशािा

५,०००।-

१६२) जुम्बा डान्द्ि

१,०००।-

ँ ीको श्रे णीगि ववविणको आधाि
मातथ उल्िेि भएको पूज

नोटः

(क) श्रे णी २० िाि भन्द्दा मातथ
(ि) श्रे णी १० िाि भन्द्दा मातथ दे जि २० िाििम्म
(ग) श्रे णी ५ िाि भन्द्दा मातथ दे जि १० िाििम्म
(घ) श्रे णी ३ िाि भन्द्दा मातथ दे जि ५ िाििम्म
(ङ) श्रे णी ३ िाििम्म

(क)

मातथ उजल्िजिि भए वमोजजम व्र्विार्/उद्योग किको वगीकिणमा नपिे का व्र्विार्हरुिाई स्िि
ू िम बावर्यक ५००।- दे जि ५,०००।- िम्म व्र्विार् कि तिने ।
हे िी न्द्र्न
अनुिूची ५

(दफा ६ िां ग िम्वजन्द्धि)

जतडबुटी, कवाडी ि जीवजन्द्ि ु कि
क्र.ि.

ववविण

दि रु.

जडीबुटी, कवाडी ि जीवजन्द्ि ु कि

६.१
(क)

छािा ठू िो प्रति गोटा

३०।-

(ि)

छािा िानो प्रति गोटा

१५।-

(ग)

हाड प्रति वकिो

१।-
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(घ)

तिां ग, िुि प्रति वकिो

२।-

(ङ)

प्वाँि प्रति वकिो

१।-

६.२

कवाडी
(क)

िािी तििी (ववर्ि) वोिि

१।-

(ि)

िािी तििी (मददिा ि अन्द्र्) ५०० एम एिभन्द्दा मातथ

०.५० पैिा

(ग)

िािी तििी (मददिा ि अन्द्र्) ५०० एम एिभन्द्दा िि

०.२५ पैिा

(घ)

प्िावष्टक बोिि प्रति के.जी. (भाँडाकुडा, पुिाना जुत्ता, चप्पि, ग्र्ािे न, जवकयन)

(ङ)

िािी वोिा

१. ५० के.जी. िम्म प्रतिगोटा (िाद्यान्न अट्ने प्िातिटकका बोिा
२. ५० के.जी. िम्म प्रतिगोटा (िाद्यान्न अट्ने जुटका बोिा)

३. १०० के.जी. िम्म प्रति गोटा (िाद्यान्न अट्ने जुटका बोिा)
(च)

१।०.२५ पैिा
०.२५ पैिा
०.५० पैिा

िेिको वटन

२।-

१. १० तिटि भन्द्दा बढी अट्ने बढी प्रति गोटा

१।-

२. १० तिटि भन्द्दा कम अट्ने प्रति गोटा
(छ)

तभण्डु (प्राकृतिक ि कृतिम उनका टु क्रा) प्रति के.जी.

२।-

(ज)

गामेन्द्टको कपडाको टु क्रा प्रति के.जी.

१।-

(ि)

जिेको मोववि प्रति तिटि

०.५० पैिा

(ञ)

जुट ि प्िाजस्टकका बोिा प्रति के.जी.

०.१५ पैिा

(ट)

कापेटका टु क्रा प्रति के.जी.

१।-

(ठ)

टार्ि युव प्रति के.जी.

१।-

(ड)

थोत्रो वटन प्रति के.जी

०.५० पैिा

(ढ)

पुिानो ड्रम प्रति के.जी

०.५० पैिा

(ण)

पुिानो कागज प्रति के.जी.

(ि)

धािुका टुक्राहरु पत्रु भई

१।२।-

१. फिाम प्रति के.जी.

२।-

२. अन्द्र् धािु (वपत्ति, िामा आदी) प्रति के.जी.

२।-

३. थोतत्रएि काम निाग्ने मेतिनिी औजाि
(थ)

पोितथन पाइपका टु क्राहरु प्रति के.जी.

१।-

(द)

तििा (तिड) को धुिो वा टु क्रा प्रति के.जी.

३।-

(ध)

काांचको धुिो ि टु क्रा प्रति के.जी.

०.५० पैिा
अनुिूची ६
(दफा ७ िांग िम्बजन्द्धि)
ववज्ञापन कि

क्र.ि.
७.१

ववविण

दि रु.

ववज्ञापन कि
(क)
(ि)

कपडा ि प्mिेक्िको िवै वकतिमको प्रतिवगय तमटि

पििका िातग स्थाई होतडयङ्ग बोडयको ववज्ञापन प्रतिवगय वफट

२०।२५।-
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क्र.ि.
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)

ववविण

दि रु.

पटके होतडयङ्ग बोडय ववज्ञापन गिे वापि प्रति गोटा

४०।-

वाि, िटि पेजन्द्टङ्ग प्रतिवगय वफट

२५।-

स्थार्ी होतडयङ्ग वोडय ववज्ञापन तत्रभूवन िाजमागय दार्ाां वार्ाां प्रतिवगय वफट

७५।-

स्टि िािी ववज्ञापन गिे वापि प्रति स्टि/प्रतिददन

१५०।-

इिे क्रोतनक तडस्प्िे

१००।-

पोि व्र्ानि प्रति गोटा

७०।-

पुनश्चः कार्ायिर् प्रर्ोजनका िातग िाजिएको कार्ायिर् बोडय वापि ववज्ञापन कि िाग्ने छै न ।
अनुिूची ७
(दफा ८ िां ग िम्बजन्द्धि)
बहाि तबटौिी शुल्क
क्र.ि.

ववविण

८.१

बहाि ववटौिी कि

दि रु.

नगिपातिका िेत्रमा नगिपातिकािे तनमायण, िे िदे ि वा िां चािन गिे को

१५।-

हाटवजाि वा िावयजतनक स्थि ऐिानी जग्गा वा वाटोको छे उमा अस्थार्ी
पिि थाप्न ददए वापि प्रति वगय वफट मातिक

अनुिूची ८
(दफा ९ िां ग िम्वजन्द्धि)
िवािी िाधन पावकयङ्ग शुल्क
९.१

िवािी िाधन पावकयङ्ग शुल्क
(क)

दि

बि, रक, िहिी, डोजि, व्र्ाक्होिोडि, ग्रेडि, स्क्र्ाभेटि, िोडि, िोिि िगार्ि
हे तभ इजक्वपमेन्द्ट

(ि)
(ग)
(घ)
९.२

२५।१५।-

तमतनबि, तमनी रक

१०।-

काि, जजप, भ्र्ान/माइक्रोवि

५।-

मोटििाइकि/स्कुटि
िवािी िाधन कि

बि, रक, िहिी, डोजि, व्र्ाक्होिोडि, ग्रेडि, स्क्र्ाभेटि, िोडि, िोिि िगार्ि

१,५००।-

(ि)

भाडा तमनी बि, तमतन रक, रक

१,०००।-

(ग)

भाडाको काि, जजप

८००।-

(घ)

भाडाको टे म्पु, स्कुटि (३ पाांग्र)े

५००।-

(ङ)

तनजी तमनी बि/राभि बि, माइक्रो बि, तमनी रक

४००।-

(च)

तनजी काि, जजप, भ्र्ान

३००।-

(छ)

तनजी टर्ाक्टि, पावि रे िि

२००।-

(ज)

तनजी मोटि िाइकि, स्कुटि

१००।-

(क)

हे तभ इजक्वपमेन्द्ट
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९.३

िवािी िाधन पटके कि
(क)

बि, रक, िहिी

२५।-

(ि)

तमतनबि, रर्ाक्टि

१५।-

(ग)

काि, जजप, भ्र्ान, माइक्रो बि

१०।अनुिूची ९
(दफा १० िांग िम्वजन्द्धि)
िेवा शुल्क दस्िुि

क्र.िां .
१)

ववविण

दि रु.

चिजचत्र छार्ाङ्कन (प्रतिददन)

२५ ।-

(क) स्वदे शीको िातग

१,०००।-

ु का िातग
(ि) अन्द्र् मुिक
२)

५,०००।-

भाडा कि
(क) न.पा. को भवन, जग्गा िथा भवनको िटि भाडामा

३)

न.पा.िे िोके अनुिाि

िेवा शुल्क िम्पत्ती मुल्र्ाांकन
(क) ववदे शमा अध्र्र्न गनय जाने ववद्याथी प्रर्ोजनको िातग

एकमुष्ट ५००।-

(ि) अन्द्र् प्रर्ोजनको िातग
४)

एकमुष्ट १,०००।-

आर् श्रोि प्रमाजणि दस्िुि
(क) ववदे शमा अध्र्र्न गनय जानेको िातग

एकमुष्ट ५००।-

(ि) अन्द्र् प्रर्ोजनको िातग
५)

डुांगा िथा जि ववहाि अनुमिी

६)

िम्पत्ती मुल्र्ाांकन िेवा शुल्क

एकमुष्ट १,०००।२,०००।-

(क) प्रति हजािमा रु.१ का दििे िाग्ने

१।- (प्रति हजाि)

(ि) ववदे शमा अध्र्र्न गनय जाने ववद्याथी प्रर्ोजनको िातग

३,०००।-

(१) रु.१ किोड भन्द्दा मातथ

२,०००।-

(२) रु.५० िाि भन्द्दा मातथ रु.१ किोडिम्म

१,०००।-

(३) रु.५० िाििम्म
७)

आर् श्रोि प्रमाजणि दस्िुि
(क) प्रति हजािमा रु.१ का दििे िाग्ने

१।- (प्रति हजाि)

(ि) ववदे शमा अध्र्र्न गनय जानेको िातग

१५।-

(१) १० िाि भन्द्दा मातथ

२,०००।-

(३) ५ िाि िम्मको

१,०००।-

(२) ५ िाि भन्द्दा मातथ दे जि १० िाििम्म

१,५००।-

दस्िुि
(१) व्र्जिगि घटना दिाय (३५ ददन नाघेपतछ)

२५।-

( २) नक्िा पाि दस्िुि
(क)

३००० वगयवफटिम्मका िातग प्रति वगयवफट

८।-

(ि)

३००० वगयवफट दे जि ५००० वगयवफट िम्मको प्रति वगयवफट

११।-
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क्र.िां .

ववविण

दि रु.

(ग)

५००० भन्द्दा मातथ दे जि ७००० वगयवफट िम्मको प्रति वगयवफट

१३।-

(घ)

७००० वगयवफट मातथको प्रति वगयवफट

१५।-

(ङ)

५००० वगयवफट भन्द्दा मातथको िम्पूणय व्र्ापारि िथा कम्प्िे क्ि प्रति

२०।-

वगयवफट
(च)

िटि भएका घिको हकमा

मातथ उल्िेजिि दि िे टमा

(छ)

घि नक्िा तनर्तमि

नक्िा पाि दस्िुि(२) मा

थप २।- िाग्नेछ
उल्िेि भए बमोजजम
िाग्नेछ ।

(ज)

नक्िा परिमाजयन

(ि)

नक्िा नामिािी

(ञ)

नक्िा नामिािी ३ पुस्िे तभत्र

(ट)

घि तनमायण िम्पन्न

२,०००।-

(ठ)

नक्िा तनवेदन

१,०००।-

(ड)

नक्िा िेवा शुल्क

२,०००।-

(ढ)

नक्िा नववकिण

(ण)

नक्िा प्रतितिवप

(ि)

टहिा तनमायण भएको प्रमाजणि

२५% िे हुन आउने िकम

१,०००।५००।-

५% िे हुन आउने िकम

५००।-

(अ) िाधािण

५००।-

(आ) व्र्ापारिक/उद्योग

२,०००।-

तिमेन्द्ट जोडाई वाि प्रणािी टहिा (व्र्जिगि) प्रति

३।-

(द)

वपिि प्रणािी टहिा रष्ट (व्र्जिगि) प्रति वगयवफट

५।-

(ध)

तिमेन्द्ट जोडाई वाि प्रणािी टहिा (व्र्ापारिक) प्रति

८।-

(थ)

वगयवफट/वप्रफ्र्ाव प्रणािी

वगयवफट/वप्रफ्र्ाव प्रणािी
(न)

वपिि प्रणािी टहिा रष्ट (व्र्ापारिक) प्रति वगयवफट

१०।-

(प)

घि नक्िाको वफल्ड िे िाङ्कन िथा ववथ िगि नगिपातिकाबाट
गिाएमा

(फ)

कम्पाउण्ड वाि प्रति ितनङ्ग वफट

(ब)

घिको मोहडा परिवियन

(भ)

स्वीकृि ववना भवन तनमायण कार्य गिे मा जरिवाना प्रति वगयवफट

(म)

घडे िी ववकाि जग्गा प्िातनङ्ग प्रति आना

(र्)

जस्िा बािे को टहिा व्र्ापारिक िेत्र प्रति वगयवफट

१,५००।५।५००0।५।५,०००।५।-

( ३) नक्िा अतभिेजिकिण
(१)

घिनक्िा अतभिे ि

५,०००।-

(२)

घिनक्िा अतभिे ि गदाय मापदण्ड ववपरिि झ्र्ाि, ढोका, विन्द्डा भए

५,०००।-

तिफारिि िथा बस्िौनी दस्िुि
(१)

तनवेदन

१०।-
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क्र.िां .

ववविण

दि रु.

(२)

उजुिी िोक्का तनवेदन

(३)

घिजग्गा नामािािी तिफारिि प्रति तिफारिि

(४)

जोि कार्म ि नामिािी प्रति आना

२०।-

(५)

वेतनस्िा/स्ववािी घिजग्गा दिाय/नामिािी प्रति आना

५०।-

(६)

वविाय जग्गा दिाय/नामिािी प्रति आना

(७)

मोवह नामिािी प्रति आना

(८)

मोवह िगि कट्टा प्रति आना
(क)

५०।२००।-

१००।२५।-

एक परिवाि तभत्र

२०।-

(ि) अन्द्र्को हकमा

५०।-

(९)

नामथि िां िोधन प्रति तिफारिि

१००।-

(१०)

िािपूजाय प्रतितिपी प्रति तिफारिि

३००।-

(११)

चािवकल्िा प्रमाजणि
(क) ४ आनािम्म

२००।-

(ि) ५ आना दे जि ८ आनािम्म

३००।-

(ग) ८ आना दे जि १२ आनािम्म

४००।-

(घ) १३ आना दे जि १ िोपनीिम्म

५००।-

(ङ) १ िोपनी भन्द्दा मातथ प्रति आना

५०।-

(१२)

उद्योग चािवकल्िा प्रमाजणि प्रति आना

१००।-

(१३)

तडिितिप तिफारिि प्रति तिफारिि

(१४)

धािा ववजुिी जडान तिफारिि प्रति तिफारिि

(१५)

उद्योग धािा ववजुिी जडान तिफारिि प्रति तिफारिि

(१६)

तिनपुस्िे फोटा टाँि तिफारिि

२००।-

(१७)

अन्द्र् तिफारिि

१००।-

(१८)

िजयतमन िूचना, मुच ुल्का टाँि (व्र्जिगि प्रर्ोजनका िातग)

२००।-

१,०००।२००।१,०००।-

( १९) घिबाटो तिफारिि
(क) बाटो नभएको प्रतिआना

१००।-

(ि) गोिे टो बाटो

२००।-

(ग) कजच्च मोटिबाटो

४००।-

(घ) पक्की मोटि बाटो

६००।-

(ङ) तत्रभुवन िाजपथ

८००

(च) प्िातनङ्ग जग्गा (प्िातनङ्ग गने अवस्थामा)

१,०००।-

(छ) अांशवन्द्डा प्रर्ोजन

५००।- एकमुष्ट

(२०)

ज.ध. पुजायमा घि जानाउने प्रति तिफारिि

३००।-

(२१)

घि जग्गा अन्द्िगयि १० िाि िम्मको मूल्र्ाङ्कनमा कि निाग्नेमा

३००।-

(२२)

उजुिी िोक्का िम्वन्द्धी धिौटी (िावयजतनक ििोकाि ववर्र् बाहे क)

५००।-

(२३)

आददवािी जनजािी दतिि आदद िम्वन्द्धी तिफारिि

१००।-

िेवा शुल्क एकमुष्ट
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( २४) जन्द्म तमति प्रमाजणि तिफारिि
(क) नेपािी भार्ामा

२००।-

(ि) अां ग्रज
े ी भार्ामा

३००।-

( २५) अवववावहि प्रमाजणि तिफारिि
(क) नेपािी भार्ामा

३००।-

(ि) अां ग्रज
े ी भार्ामा

५००।-

( २६) नािा कार्म दस्िुि

(२७)

(क) नेपािी भार्ामा

३००।-

(ि) अां ग्रज
े ी भार्ामा

५००।-

व्र्विार् बन्द्द तिफारिि

३००।-

(२८)

व्र्विार् ठाउँिािी/नामिािी

(२९)

व्र्विार् नभएको व्र्होिा तिफारिि दस्िुि

३००।-

(३०)

बिोबाि प्रमाजणि दस्िुि

२००।-

(३१)

नक्िा तडजाईनि िूजचकृि फािम

१००।-

(३२)

िािावन्द्दी बहाि कोठा िोल्न िेवा शुल्क दस्िुि

५००।-

(३३)

अन्द्र् अांग्रज
े ी तिफारिि दस्िुि

२००।-

(३४)

फोहिमैिा िां किन अनुमति दस्िुि

१,०००।-

(३५)

फोहिमैिा िां किन नववकिण

२,०००।-

५००।-

( ३६) घिे ि ु िथा िाना उद्योग कार्ायिर् िथा उद्योग ववभागमा तिफारिि प्रति तिफारिि
(क) कृवर्/पशु

५००।-

(ि) िाना घिे ि ु ७ िाििम्म

२,०००।-

(ग) मिौिा ८ िाि दे जि २० िाििम्म

५०००।-

(घ) ठू िा २० िाि भन्द्दा मातथ ५० िाििम्म

१०,०००।-

(ङ) ठू िा ५० िाि भन्द्दा मातथका

२०,०००।-

(३७)

ँ िम्बजन्द्धि, छात्रवृजत्त, और्तध उपचाि, पेन्द्िन,
ववकाि तनमायणिग

(३८)

प्राववतधक भवन तडजाईन ईजाजि पत्र

(३९)

प्राववतधक भवन तडजाईन ईजाजि पत्र नववकिण वावर्यक

(क)
(ि)

(४०)

नागरिकिा, िामाजजक िेवािँग िम्बजन्द्धि तिफारििहरु

तनःशुल्क
५,०००।४,०००।-

“क” वगय

२५,००।-

“ि” वगय

तनम्न बमोजजमका तिफारििमा िेवा शुल्क दस्िुि िाग्ने छै न
(क)
(ि)

हजस्पटिमा तनशुल्क उपचािको िातग गिे को तिफारिि
आतथयक अवस्था कमजोि भएका जेहेन्द्दाि ववद्याथीिाई
छात्रवृजत्तको िातग गिे को तिफारिि

(ग)
(घ)

(४१)

नागरिकिा प्रमाणपत्रको िातग गिे को तिफारिि
नगिपातिकामा गरिने र्ोजना तिफारिि

केविकाि

३ प्रतिशि प्रति वटकट
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(४२)

केवि तडि होम

रु.५०।- प्रति वर्य प्रति

(४३)

िाि िवहि (वार्ििे ि) नेटवकय

रु.५०।- प्रति वर्य प्रति

(४४)

जादु, िकयि, चटक आदद

(४५)

िानीवाट उत्पाददि ढुां गा, ईट्टा, ग्राभेि िथा माटो वािाविण शुल्क

ग्राहक
ग्राहक

५००।- दै तनक

(क) वरपि

३००।-

(ि) तमतडर्म वरपि

२००।-

(ग) तमतन रक

१००।अनुिूची १०

र्ि ऐनको दफा ११ िां ग िम्बजन्द्धि
जरिवाना

ति.नां.

िामानको वकतिम

जिीवाना गिी िामान
वफिाय ददने िमर्

जरिवाना रु.

कैवफर्ि

पक्राउ भएकै ददन

१,०००।-

३५ ददन िम्ममा िामान वफिाय तिन

पक्राउ भएकै ददन

१,५००।-

३५ ददन िम्ममा िामान वफिाय तिन

पक्राउ भएकै ददन

१,५००।-

३५ ददन िम्ममा िामान वफिाय तिन

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

३५ ददन िम्ममा िामान वफिाय तिन

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

३५ ददन िम्ममा िामान वफिाय तिन

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

३५ ददन िम्ममा िामान वफिाय तिन

१

ठे िा २ पाङग्रे

२

गाडा ३ ि ४ पाङग्रे

३

फिफुि िाईकि

४

घुम्िी पिि

५

आर्ुवेददक और्धी

६

जचर्ा पिि

७

स्याण्ड बोड

पक्राउ भएकै ददन

८

होतडयङ बोडय

पक्राउ भएकै ददन

९

टल्र्ाक्ि फ्रेम व्र्ान

पक्राउ भएकै ददन

१०

फ्िे क्ि व्र्ानि

पक्राउ भएकै ददन

११

गेट

पक्राउ भएकै ददन

१२

कपडाको व्र्ानि

पक्राउ भएकै ददन

१३

च ुिोट पिि

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

१४

नाङिो पिि

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

१५

व्र्विावर्क स्टि

पक्राउ भएकै ददन

१६

ति.डी. चक्का

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

१७

कुिुिा

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

१८

ििी, बाख्रा (चौपार्ा)

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

नआएमा उि िामान जफि गरिनेछ।
नआएमा उि िामान जफि गरिनेछ।
नआएमा उि िामान जफि गरिनेछ।
नआएमा उि िामान जफि गरिनेछ।
नआएमा उि िामान जफि गरिनेछ।
नआएमा उि िामान जफि गरिनेछ।

िामान जफि गने

िामान जफि गने
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ति.नां.

िामानको वकतिम

जिीवाना गिी िामान
वफिाय ददने िमर्

जरिवाना रु.

१९

पां िी

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

२०

िागिब्जी

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

२१

ििकािी

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

कस्मेवटक िामान

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

२७

काष्ठ िामाग्री

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

२८

फिामे िामाग्री

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

२९

िेिौना

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

३०

भाडा वियन

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

३१

मेजशन औजाि

पक्राउ भएकै ददन

१,०००।-

३२

घडी

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

३३

जुत्ता, चप्पि

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

३४

ढक ििाजु

पक्राउ भएकै ददन

३००।-

३५

क्रेट

पक्राउ भएकै ददन

३००।-

३६

वकिाव

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

३७

पत्रपतत्रका

पक्राउ भएकै ददन

१००।-

३८

मोवाईिको िोि, चाजयि

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

३९

तनमायण औजाि

पक्राउ भएकै ददन

४०

तनमायण िामाग्री

पक्राउ भएकै ददन

४१

स्टोभ

पक्राउ भएकै ददन

२००।-

४२

िाद्य पदाथय

पक्राउ भएकै ददन

३००।-

४३

पेटी (बेल्ट)

पक्राउ भएकै ददन

३००।-

४४

ववद्युिीर् िामान

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

४५

डमी

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

४६

माछा

पक्राउ भएकै ददन

१,०००।-

४७

ढु ङ्गाबाट तनतमयि िामाग्री

पक्राउ भएकै ददन

२००।-

४८

िवािी िाधान गाडी

पक्राउ भएकै ददन

१०,०००।-

४९

माटोबाट तनतमयि िामान

पक्राउ भएकै ददन

३००।-

५०

ग्र्ाँिको तितिण्डि

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

५१

मोटििाईकि

पक्राउ भएकै ददन

१,०००।-

५२

टे वि, बेन्द्च

पक्राउ भएकै ददन

५००।-

५३

दिाज

पक्राउ भएकै ददन

८००।-

३००।१,०००।-

कैवफर्ि

३५ ददन िम्ममा िामान वफिाय तिन नआएमा
उि िामान जफि गरिनेछ।
िामानको परिमाण हेिी प्रमुिबाट थप
जरिवाना हुन िक्ने ।

तबज्ञापनको िातग प्रर्ोग भएकोिाई
च ुिो िवहि भएमा रु. ५०० िम्म
िाईिेन्द्ि ि ब्िू बुक अतनवार्य िाख्नु पने
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ति.नां.

िामानको वकतिम

जिीवाना गिी िामान
वफिाय ददने िमर्

५४

छाडा चौपार्ा

पक्राउ भएकै ददन

५५

िड/छड

पक्राउ भएकै ददन

५६

अनातधकृि स्थिमा चािपाांग्रे िवािी िाधन पावकयङ

जरिवाना रु.

प्रति गोटा

३००।-

पक्राउ भएकै ददन

५,०००।-

ि) १००० ति ति दे जि

पक्राउ भएकै ददन

७,०००।-

पक्राउ भएकै ददन

१०,०००।-

घ) २२०० ति ति

पक्राउ भएकै ददन

१२,०००।-

अनतधकृि स्थिमा चाि

पक्राउ भएकै ददन

२,०००।-

पक्राउ भएकै ददन

५,०००।-

१५०० िम्मको

तििाम बढाबढमा कवोि िकम, िैनो
गाई (५०००)

१,०००।-

क) १००० ति ति
िम्मको िातग

कैवफर्ि

िातग

ग) १५०० ति ति

भन्द्दा मातथ २२००
िम्मको िातग

भन्द्दा मातथ िबैका

५७

५८
५९

पाांग्रे िवािी िाधन
पावकयङ

ठु िा िवािी िाधन िथा
डोजि

नाफामूिक िहकािी िांस्थािे तनर्तमि मातिक प्रतिवेदन िोवकएको िमर्तभत्र नबुिाएमा प्रत्र्ेक पटक रु.
१०००।-

नाफामूिक िहकािी
६०

िां स्थािे वावर्यक

प्रत्र्ेक पटक

१,०००।-

प्रत्र्ेक पटक

१,५००।-

प्रत्र्ेक पटक

१,५००।-

प्रतिवेदन िोवकएको

िमर्तभत्र नबुिाएमा
िहकािी िां स्थािे िेिा
परििण प्रतिवेदन

६१

िोवकएको िमर्तभत्र
नबुिाएमा िथा िोवकएको
िमर्तभत्र िाधािणिभा
िम्पन्न नगिे मा

६२
६३
६४

िे.प. तनर्ुजिको जानकािी
िोवकएको िमर् तभत्र पेश
नगिे मा।

उल्िे जिि जरिवानामा थप वर्यहरूको िातग १० प्रतिशि प्रतिवर्य थप जरिवाना िाग्ने छ ।
नगिपातिकािे अनुमति
प्रदान नगिे का स्थिमा

प्रत्र्ेक पटक
व्र्जि

१००।१५०।-
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ति.नां.

िामानको वकतिम

जिीवाना गिी िामान
वफिाय ददने िमर्

जरिवाना रु.

व्र्जि वा िवािीिाधन

मोटििाईकि

२००।-

प्रवेश गिे मा वा व्र्विार्

हल्का िवािी िाधन

५००।-

िां चािन गिे मा

हेभी िवािी िाधन

कैवफर्ि

१,०००।-

पिि/व्र्विार्

जरिवाना ि

ठू िो वटपि िाजश्व
65

नबुिाई वा अनुमति तबना
नगिपातिकामा प्रवेश

पक्राउ भएकै ददन

गिे मा

नबुिाई वा अनुमति तबना
नगिपातिकामा प्रवेश

पक्राउ भएकै ददन

अनुमति तबना

नगिपातिकामा प्रवेश

पक्राउ भएकै ददन

अनुमति तबना

नगिपातिकामा प्रवेश

पक्राउ भएकै ददन

अनुमति तबना

नगिपातिकामा प्रवेश

७०

िाजश्व नबुिाई वा
अनुमति तबना

एकमुष्ट रु.

माटो ल्र्ाए
वापिको

एकमुष्ट रु.

जरिवाना ि
पक्राउ भएकै ददन

गिे मा

िानो वटपि/तनिान

ल्र्ाए वापिको

६,०००।-

िानो वटपि/तनिान
६९

िोडा/ढुँ गा

जरिवाना ि

गिे मा

िाजश्व नबुिाई वा

एकमुष्ट रु.

१२,०००।-

तमतडर्म वटपि/आइचि
६८

वापिको

जरिवाना ि

गिे मा

िाजश्व नबुिाई वा

माटो ल्र्ाए

७,०००।-

तमतडर्म वटपि/आइचि
६७

एकमुष्ट रु.

जरिवाना ि

गिे मा

िाजश्व नबुिाई वा

ल्र्ाए वापिको
१५,०००।-

ठू िो वटपि िाजश्व
६६

िोडा/ढुँ गा

िोडा/ढुँ गा

ल्र्ाए वापिको
एकमुष्ट रु.

८,०००।-

पक्राउ भएकै ददन

िवािी िाधनको िाँचो तनर्न्द्त्रणमा

तिइनेछ । तनर्न्द्त्रणमा तिएको िाँचो
३५ ददन िम्म पतन वफिाय तिन

नआएमा उि िाधनमा िहेको िामाग्री

जफि गरि आवश्र्क कािवाही अगाडी
बढाइनेछ।

िवािी िाधनको िाँचो तनर्न्द्त्रणमा

तिइनेछ । तनर्न्द्त्रणमा तिएको िाँचो
३५ ददन िम्म पतन वफिाय तिन

नआएमा उि िाधनमा िहेको िामाग्री

जफि गरि आवश्र्क कािवाही अगाडी
बढाइनेछ।

िवािी िाधनको िाँचो तनर्न्द्त्रणमा

तिइनेछ । तनर्न्द्त्रणमा तिएको िाँचो
३५ ददन िम्म पतन वफिाय तिन

नआएमा उि िाधनमा िहेको िामाग्री

जफि गरि आवश्र्क कािवाही अगाडी
बढाइनेछ।

िवािी िाधनको िाँचो तनर्न्द्त्रणमा

तिइनेछ । तनर्न्द्त्रणमा तिएको िाँचो
३५ ददन िम्म पतन वफिाय तिन

नआएमा उि िाधनमा िहेको िामाग्री

जफि गरि आवश्र्क कािवाही अगाडी
बढाइनेछ।

िवािी िाधनको िाँचो तनर्न्द्त्रणमा

तिइनेछ । तनर्न्द्त्रणमा तिएको िाँचो
३५ ददन िम्म पतन वफिाय तिन

नआएमा उि िाधनमा िहेको िामाग्री

जफि गरि आवश्र्क कािवाही अगाडी
बढाइनेछ।

जरिवाना ि

िवािी िाधनको िाँचो तनर्न्द्त्रणमा

वापिको

३५ ददन िम्म पतन वफिाय तिन

माटो ल्र्ाए

तिइनेछ । तनर्न्द्त्रणमा तिएको िाँचो
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ति.नां.

जिीवाना गिी िामान

िामानको वकतिम

जरिवाना रु.

वफिाय ददने िमर्

नगिपातिकामा प्रवेश

कैवफर्ि

एकमुष्ट रु.

गिे मा

नआएमा उि िाधनमा िहेको िामाग्री

४,०००।-

जफि गरि आवश्र्क कािवाही अगाडी
बढाइनेछ।

व्र्जिगि प्रति
आना रु.
७१

नगिपातिकाको अनुमति
वेगि डोजि िां चािन
गिे मा

पक्राउ भएकै ददन

५,०००।-

डोजि/स्क्र्ाभेटिको िाँचो तनर्न्द्त्रणमा

व्र्विार्ीको

३५ ददन िम्म पतन वफिाय तिन

प्िवटङ्ग

तिइनेछ । तनर्न्द्त्रणमा तिएको िाँचो

िातग

नआएमा जरिवाना दोब्बि िाग्नेछ।

प्रति आना रु.
१०,०००।पूनश्चः
(क)

मातथ

उजल्िजिि

जशर्यक

अनुिािको

िामानहरुको

भौतिक

अवस्थाका

िम्बन्द्धमा

स्वर्ां म

जबाफदे ही भै कार्ायिर्िाई जानकािी ददनुपनेछ अन्द्र्था िामान नष्ट हुन गएमा िम्बजन्द्धि व्र्जि नै

व्र्ापािी

ु नेछ ।
जजम्मेवाि हुनप
(ि)

पटके रुपमा पक्राउ भई आएका िामानहरुको हकमा मातथ उल्िे जिि जरिवानामा प्रत्र्ेक जरिवाना

(ग)

िवटने कमयचािीहरुिँग वफल्डमा अनावश्र्क वववाद गिे मा िो अनुिािको कािवाही िथा जरिवाना

दोब्बि हुनेछ।
गरिनेछ।िाथै

मातथ उल्िेि

नभएका ववर्र्मा

जरिवाना

रु.

१००० ( एक

आवश्र्किा अनुिाि अतधकाि प्राप्त अतधकािीबाट न्द्र्ार्ोजचि तनणयर् हुनिक्नेछ ।
(घ)

हजाि)

गरिनेछ ।

आ.व २०७७/०७८ अिाि मिान्द्ि िम्मको बाँकी बक्र्ौिा कि आ.व २०७७/०७८ को दििे ट अनुिाि
हुने ि आ.व. िमाप्त भएको ३ मवहना तभत्र व्र्विार् नववकिण गिे मा ५ प्रतिशि ि त्र्िपतछ िो आ.व
भरि १० प्रतिशि जरिवाना िाग्नेछ ि त्र्िपतछका आ.व हरुमा १०% का दििे जरिवाना थप िाग्दै
जानेछ ।

अनुिूची ११

(दफा १२ िांग िम्वजन्द्धि)
कि छु ट

क्र.ि.

ववविण

१२.१

कि छु ट

दि

(क) िािो काडय प्राप्त ( ििकािी िाहि प्राप्त गने) भूकम्प वपतडिको नक्िा पाि दस्िुि छु ट

छु ट

(ि) आ.व. २०७५÷०७६ िम्मको कि बक्र्ौिामा २०७७ पौर् मिान्द्ि िम्म िम्पूणय कि ि
जरिवाना एकमुष्ट च ुिा गिे मा कि िकमको २५ प्रतिशि छु ट।

(ग) आ.व. २०७६÷०७७ को किको वक्र्ौिा ि ईजाजि पत्र नववकिणमा २०७७ पौर् मिान्द्ि
िम्मको जरिवाना छु ट।

(घ) मवहिाहरुको नाममा व्र्विार् दिाय गदाय िाग्ने दस्िुि ि मवहिाहरुको नाममा घिनक्िा दिाय
तनवेदन दस्िुिमा ५० प्रतिशि छु ट ।
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क्र.ि.

ववविण

दि

(ङ) मवहिा, अपाङ्ग िथा िै वङ्गक अल्पिां ख्र्क उद्यमीको स्वातमत्वमा िां चातिि घिे ि ु उद्योगिाई

५० प्रतिशि कि छु ट ।

(च) आगामी आ.व. २०७७/०७८ को िाग्ने िबै प्रकािका किमा २५ प्रतिशि छु ट ।
(छ) आ.व. िुरु भएको िीन मवहना तभत्र कि तिनय आएमा िम्पजत्त कि, भूतमकि, व्र्विार् कि,
घिजग्गा वहाि किको कूि िकममा थप १० प्रतिशि छु ट हुनेछ ।

(ज) िेवा शुल्कमा छु ट
-

नागरिकिा प्रमाणपत्र तिफारिि

व्र्जिगि घटनादिाय (जन्द्मदिाय/वववाह दिाय/बिाई ििाई/िम्बन्द्ध तबछे द/मृत्र्ुदिाय) ३५ ददन
तभत्र

-

अपाङ्गिा प्रमाजणि तिफारिि
गरिवी प्रमाजणि तिफारिि
उपचािको तिफारिि

ज्र्ेष्ठ नागरिक प्रमाजणि तिफारिि
एकि मवहिा प्रमाजणि तिफारिि

दतिि िथा आददवािी जनजािी प्रमाजणि तिफारिि
बेिोजगाि परिचर्पत्र ि आवेदन फािाम

स्वास््र् तिफारिि ववपन्न नागरिक तनवेदन

नोट : नक्िा वकिावमा उल्िेि भए बमोजजम िांशोधन

1. िाववक गा.वव.ि. मा नक्िा पाि भएको ि घि तनमायण िम्पन्न िमेििाई हाि तनमायण िम्पन्न तिन आउँदा
एकमुष्ट ५% का दििे नववकिण शुल्क तिने ।

ँ ा नां . १ बमोजजम नै
2. िाववक गा.वव.ि. मा नक्िा पाि भएको हाि आांजशक तनमायण िम्पन्न तिन आउँदा बुद
नववकिण शुल्क तिने ।

3. िाववक गा.वव.ि. मा नक्िा पाि भएको आांजशक तनमायण भएकोमा थप तनमायणको िातग हािको भवन
मापदण्ड अनुिाि भएमा हािको मापदण्ड बमोजजम नक्िा पाि शुल्क तिई नववकिण गने ।

4. नगिपातिका भएपतछ नक्िा पाि भएको ि २ वर्य िमाप्त भएमा थप २ वर्य तभत्र स्वीकृि तिएको तमति दे जि
जम्मा ४ वर्य नबढ्ने गिी ५% का दििे शुल्क तिई नक्िा नववकिण गने ।

5. नगिपातिका भएपतछ नक्िा पाि भएको ि ४ वर्य िमाप्त हुँदािम्म पतन कुनै पतन तनमायण कार्य िुरु नगिे मा
हािको भवन मापदण्ड बमोजजम हुने गिी नर्ाँ नक्िापाि ििह नववकिण शुल्क तिने ।

 ववववध

1. र्ि नगिपातिकामा कुनैपतन ििोकािवािा व्र्जि वा िां स्थाबाट िां चािन हुने उद्योग, किकाििाना, र्ािार्ाि,

घिजग्गा कािोवाि आदद दिाय वा नववकिण गदाय वडा कार्ायिर् वा नगिपातिकाबाट जारि कि च ुिा
ँ
प्रमाणपत्र ि तिफारिि ववना दिाय ि नववकिण नगनय िम्बजन्द्धि तनकार् र्ािार्ाि, घिे ि,ु कि ि मािपोििग
िमन्द्वर्/पत्राचाि गनुप
य ने ।

2. चन्द्रातगरि नगिपातिका तभत्र फोहोि िां ङ्किन गने िां स्था/िङ्किकहरुिे घिधनीबाट रु.१५०।- ि घिभाडामा
बस्ने प्रति परिवािबाट रु. ५०।- का दििे थप गिी फोहोि िङ्किकिे शुल्क तिन पाउनेछन ।

र्ि ऐनमा उल्िेि भएकाको हकमा र्िै अनुिाि ि उल्िेि नभएकाको हकमा िाववक बमोजजम हुनछ
े ।
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अनुिूची - १२

ँ िम्बजन्द्धि मािपोि िम्बन्द्धी कि दस्िुि)
(दफा १३ िग
िजजष्ट्रेशन दस्िुि, िेवा शुल्क ि घिजग्गा िोक्का दस्िुि
क.

घि जग्गा िजजष्ट्रेशन दस्िुिः

िजजष्ट्रेशन दस्िुिको

क्र.िां .

दि अन्द्र्था उल्िे ि

तिििको प्रकाि

भएकोमा थैिी
अङ्कमारु.

बेईिाका थप दस्िुि
थैिी अङ्कमा रु.

िाजजनामा, िट्टापट्टा, िगोिनामा ि छोडपत्रको
तिििमा
(क)

िाजजनामा िट्टापट्टा ि िगोिनामाको

(ि)

िामुवहक आवाि र्ोजना

१.

तििि

थैिी अङ्कमा

भवनको आवाि इकाई (Flat) को
तिििको थैिी अङ्कमा

(ग)

िामुवहक आवािर्ोजना अन्द्िगयि
भवन िवहिको
थैिी अङ्कमा

(घ)

२.

अन्द्िगयि तनतमयि

तनतमयि

घिजग्गाको तिििको

छोडपत्र आफ्नो हक वहस्िा बिाबिको
थैिी अङ्कमा

ु दिायवािा बीचको छोडपत्र थैिी
दिायफािी, िां र्ि
अङ्कमा

४%

बेईिाका पारिि नहुने

२%

बेईिाका पारिि नहुने

४%

बेईिाका पारिि नहुने

४%

बेईिाका पारिि नहुने

२%

बेईिाका पारिि नहुने

(हािै देजिको वकिपत्रको तिििमा-थैिी अङ्कमा)
(क)

बाजे, बज्र्ै, आमा, बाबु, पति,

पत्नी,

दाजु, भाइ, दददी, बवहनी, छोिा, छोिी,

छोिाबुहािी भाइबुहािी, छोिीज्वाइ, िािु-

ििुिा, जेठाजु दे वि, भाउजू, भतिज भतिजी,
नाति, नातिनी, दे उिानी,

३.

जेठानी काकी,

बेईिाका पारिि नहुने

मामा, माइज्र्ू, भाञ्जा, भाञ्जी बुवा, ठु िी

आमाजु, नन्द्द, िौिा ि एकै भाइको छोिा,
(अ)

(आ)
(ि)

छोिीबीच

रु. १,००,०००।- िम्मको अङ्कमा

१%

थैिीमा

२%

रु. १,००,०००।- भन्द्दा जतििुकै

अन्द्र् वकिपत्र ि दानपत्रको थैिी अङ्कमा
स्पष्टीकिणः

िि तत्रभुवन

ववश्वववद्यािर्, महे न्द्र िां स्कृि

१५%
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िजजष्ट्रेशन दस्िुिको

क्र.िां .

तिििको प्रकाि

दि अन्द्र्था उल्िे ि
भएकोमा थैिी
अङ्कमारु.

बेईिाका थप दस्िुि
थैिी अङ्कमा रु.

ववश्वववद्यािर्, िामुदावर्क ववद्यािर्,

िामुदावर्क अस्पिाि, नेपाि ििकािका
कार्ायिर्, स्थानीर् तनकार् िथा नेपाि
ििकािका नाममा प्राप्त हुने दानपत्र
तिििमा कुनै दस्िुि िाग्नेछैन ।
अां शवण्डा िथा अांश भपायइ तिििमा

रु. ३०,००,०००।-िम्मको थैिी अङ्कमा

(क)
४.

रु. ३०,००,०००।- भन्द्दा बढी रु.

(ि)

२,००,००,०००।- िम्मको थैिी अङ्कमा
रु. २,००,००,०००।- भन्द्दा बढी जति

(ग)

िुकै अङ्कको थैिीमा
५.

मानो छु वट्टएको

प्रति तििि

मानो जोतडएको प्रति तििि

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

शेर्पतछको वकिपत्र/अष्टिोह (प्रति
६.

तििि)

(क) िीन पुस्िातभत्रको

(ि) िीन पुस्िाबावहिको
शेर्पतछको वकिपत्र िां शोधन वा िद्द गदाय
७.

८.

९.

१०.
११.
१२.

क. शिय िां शोधन

ि. बकिपत्र िद्द
अन्द्र् तििि

क. िकम िुिेकोमा

ि. िकम निुिेकोमा
बन्द्धकीको तििि

दृष्टी बन्द्धकी, भोग बन्द्धकी, िि बन्द्धकीको

रु. ५,०००।-

रु.१०,०००।रु. ९००।-

रु. १२००।२ प्रतिशि

४०००।१ प्रतिशि

तिििको थैिी अङ्कमा

अतधकािनामा मञ्जुिीनामा ि अजख्िर्ािनामाको
तििि

कपािी िमिुक ि किािनामाको तििि

रु. २०००।१ प्रतिशि

ति.नां . ४ को अां शबण्डा िथा अां श भिपाईको तििि घिजग्गा भएको कुनै वडा वा िेत्रमा पारिि गनय
िवकनेछ ि िो बाहेकका अन्द्र् ति.नां. १ दे जि ७ िम्ममा घिजग्गा िजजष्ट्रेशन शुल्क िाग्ने तिििहरु
अको ईिाकामा पारिि गनय िवकनेछैन ।

१३.

गुठी स्थापना गिे को तििि (प्रति तििि )

१४.

मातिक १ िािभन्द्दा बढी घिबहाि तिनेददने

रु. १०००।१ प्रतिशि
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िजजष्ट्रेशन दस्िुिको

क्र.िां .

तिििको प्रकाि

दि अन्द्र्था उल्िे ि
भएकोमा थैिी
अङ्कमारु.

बेईिाका थप दस्िुि
थैिी अङ्कमा रु.

गिे को तििि (प्रति तििि ) थैिी अङ्कमा
१५.

अचि िम्पजत्त फिोपभोग भएको तििि (प्रति

०.२५ प्रतिशि

तििि ) थैिी अङ्कमा

ि. िेवा शुल्क
तिििको प्रकाि
क्र.िां .

िेवा शुल्क दि

अन्द्र्था उल्िेि

भएकोमा बाहेक थैिी

अङ्कमा नगिपातिकाको
दस्िुि

१.

तििि िजजष्ट्रेशनको िातग डोि माग
तनवेदनमा डोि शुल्कः

रु. १०,०००।-

(क) चन्द्रातगरि नगिपातिका तभत्र
नेपाि िाष्ट्र बैङ्कबाट ववत्तीर् कािोबाि स्वीकृति प्राप्त
बैङ्क ववत्तीर् िथा िहकािी िां स्थाबाट ददने कजायको
तधिोबन्द्धक वा दृवष्टबन्द्धक तिििमा (क)

रु.१,००,०००।- िम्मको तिििका

(ि)
(ग)

थैिी अङ्कमा

रु.१,००,०००।- भन्द्दा बढी रु.

५,००,०००।- िम्मको थैिी अङ्कमा

रु. ५,००,०००।- भन्द्दा बढी रु.

१०,००,०००।- िम्मको थैिी अङ्क

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

रु. १,०००।-

२०,००,०००।- िम्मको थैिी
अङ्कमा

(ङ) रु. २०,००,०००।- भन्द्दा बढी रु.

रु. १,५००।रु. २,५००।रु. ३,०००।-

५०,००,०००।- िम्मको थैिी
अङ्कमा

(च) रु. ५०,००,०००।- भन्द्दा बढी रु.

१,००,००,०००।- िम्मको थैिी
अङ्कमा

रु. ५,०००।रु. २०,०००।-

(छ) रु. १,००,००,०००।- भन्द्दा बढी रु.

२,००,००,०००।- िम्मको थैिी
अङ्कमा

(ज) रु. २,००,००,०००।- भन्द्दा बढी

रु. ३०,०००।रु. ६५,०००।-
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रु. ५,००,००,०००।-िम्मको
तिििको थैिीमा

(ि) रु. ५,००,००,०००।- भन्द्दा बढी

रु.१,००,०००।-

जतििुकै अङ्कको थैिीमा

जग्गाधनी दिाय स्रे स्िाको प्रतितिवपको िातग (वकिाब
३.

ि वटकट बाहेक) प्रति पुजाय
(क)
(ि)

जग्गाधनी प्रमाणपुजायको प्रतितिवप
जग्गाधनी श्रे ष्िाको प्रतितिवप

रु. १०००।रु. १००।-

दाजिि िािे ज शुल्क
(क)

किाि अनुिाि तििि पारिि गनय
ठहर्ायएको फैििा वा

४%

तमिाप

अनुिािको दाजिि िािे ज गदाय
(ि)

अन्द्र् तमिापत्र (अांश ि अपुिािी बाहेक)

(ग)

बैङ्क िथा ववत्तीर् िां स्था वा िहकािी िां घ

को दाजिि िािे ज गदाय

४%

िां स्थाबाट कजाय प्रवाह गदाय ि

तधिो तििाम गदाय तिएको तधिो तििाम
गदाय व्र्जििे िकाि
गिी

बैङ्क िथा

ववत्तीर् िां स्थाको

४%

पत्रानुिाि व्र्जिको नाउँमा दाजिि
िारिज गदायको थैिी अङ्कमा
४.

(घ)

बैङ्क, ववत्तीर् िां घ वा

िहकािी

िां स्थािे कजाय प्रवाह गदाय तिएका तधिो
तििाम गदाय व्र्जििे िकाि नगिी

ऋणीको नामबाट बैङ्क, ववत्तीर् िां घ वा
िहकािी िँस्थािे आफ्नो नाउँमा
िारिज गदाय प्रति तमतिि
(ङ)

रु. ५,०००।-

दाजिि

बैङ्क, ववत्तीर् िां घ वा िहकािी

िां स्थािे कजाय प्रवाह गदाय तिएको

तधिो तििाममा बैङ्क, िां घ वा िां स्था
आफैिे िकाि

गिे पतछ िम्बजन्द्धि

२%

ऋणीिाई नै वफिाय गदाय पारिि
तिििको थैिी अांकमा
(च)

शेर्पतछको बकिपत्रको दाजिि िारिज
(क) िीन पुस्िातभत्रको भए

(ि) िीन पुस्िाबावहिको भए थैिी
अङ्कमा
६.

नामिािी

(क) िीन पुस्िातभत्रको नामिािी गदाय

अां क्कवण्डा ििह

िाजजनामा ििह
रु. १,०००।रु. ३,०००।-
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(ि) िीन पुस्िाभन्द्दा बावहिको नामिािी गदाय
हाििाववक

पुन नापजाँच पतछको श्रे ष्िा हाििाववक िथा

रु. १२००।-

अध्र्ावतधक गदाय प्रति तमतिि
घि कार्म

रु. २०००।-

श्रे ष्िा पुजायमा घि जनाउने प्रति तनवेदन
७.

िां शोधन दस्िुि

मािपोि ऐन २०३४ को दफा ७ को उपदफा ३
अनुिािको ववविणमा िां शोधन गनुप
य दाय प्रतितमतिि

रु. ७००।-

िोक्का दस्िुि
(क)

तििि िजजष्ट्रेशन भएकोमा (थैिी अांक

(ि)

तििि िजजष्ट्रेशन नहुनेमा

८.

(अ)

रु.१००,०००।- िम्मको ऋण

(आ)

रु.१००,०००।- भन्द्दा बढी

(इ)
(ई)
९.

निाग्ने

जतििुकै भए पतन)

अां कमा

रु. ३००।-

रु.५,००,०००।- िम्म

रु. ५००।-

जतििुकै अांकमा

रु. ७००।-

रु.५,००,०००।- भन्द्दा बढी
ऋण अांक निुिेकोमा

रु. ३,०००।-

भूिेवा केन्द्र माफयि तििि िर्ािी

रु. २,०००।-

ग. ववववध
क्र.िां .

ववविण
अतधकािनामा ि शेर्पतछको बकिपत्र तििि बाहेक अन्द्र् िबै प्रकािको तिििमा थैिी अङ्क अतनवार्य
िुिाउनु पनेछ ।

१.

काठमाडौं उपत्र्कातभत्रका महानगिपातिका, नगिपातिका ि िो िेत्रतिि जोतडएका तिमा तभत्रको हुने
तिििमा घिजग्गा िजजष्ट्रेशन दस्िुिको ति.नां . १, २ ि ३ गरिएको िजजष्ट्रेशन तिििको थैिी अांकको

०.५ (शू न्द्र् दशमिव पाँच प्रतिशि) थप गिी वागमिी िभ्र्िा िेत्र िुधाि िथा ववकाि शुल्क अिुि
गरिनेछ ।
२.

स्वदे शी िगानीका जिववद्युि उद्योग, जचर्ािेिी, कवफ िेिी, कपाि िेिी, पुष्प व्र्विार्, ििकािी िेिी,
पशुपांिीपािन, अिैची िेिी, जतडबुटी िेिी एवां फिफूि उद्योगको नाममा िरिद गने जग्गाको तििि
पारिि गदाय िाग्ने िजजष्ट्रेशन दस्िुिमा पचहत्ति प्रतिशि छु ट हुनछ
े ।िि त्र्स्िो जग्गाको प्रर्ोग

उद्बेश्र् ववपरिि भएको पाइएमा नगिपातिकािे छु ट भएको िजजष्ट्रेशन शुल्क अिुि गिी िोही िकम
बिाबि जरिवाना गनुप
य नेछ ।
३.

स्वदे शी िगानीका िामुवहक िेिी र्ोजना अन्द्िगयि कृवर् उत्पादन बढाउने उद्देश्र्िे चक्िा तमिाई

िेिी गनय व्र्जि व्र्जि तमिी उद्योग िोिी िम्बजन्द्धि उद्योगको नाउँमा तििि पारिि भएमा िोमा
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िाग्ने िजजष्ट्रेशन दस्िुिमा पचहत्ति प्रतिशि छु ट हुनेछ ।िि त्र्स्िो जग्गाको प्रर्ोग उद्धेश्र् ववपरिि
भएको पाइएमा नगिपातिकािे छु ट भएको िजजष्ट्रेशन अिुि गिी िोही िकम बिाबि जरिवाना
गनुप
य नेछ ।
४.

स्वदे शी िगानीका िूतिय, गुटिा, पानपिाग ि मददिाजन्द्र् उद्योग बाहेकका उत्पादनमूिक उद्योगिे

उद्योग स्थापना िथा िञ्चािन गने उद्योगको नाममा िरिद गने जग्गाको तििि पारिि गदाय िाग्ने

िजजष्ट्रेशन दस्िुिमा पचाि प्रतिशि छु ट हुनेछ । ।िि त्र्स्िो जग्गाको प्रर्ोग उद्धेश्र् ववपरिि भएको
पाइएमा नगिपातिकािे छु ट भएको िजजष्ट्रेशन अिुि गिी िोही िकम बिाबि जरिवाना गनुप
य नेछ।
५.

(क)

कृवर् ऋण, बीमा िां स्थान, बीमा ितमतिबाट स्वीकृि प्राप्त कम्पनी, ववश्वववद्यािर्, बैङ्क िथा
ववत्तीर् िां स्थाहरुिे आफ्ना बाहािवािा कमयचािीहरूिाई िेवा शिय बमोजजम ददने ऋण

िुववधाको तधिो बन्द्धक तििि पारिि गदाय िजजष्ट्रेशन दस्िुि छु ट हुनेछ िि िेवा शुल्क रु.
एक हजाि रुपैर्ाँ िाग्नेछ ।

ँ ाको व्र्वस्था बमोजजमको िुववधा प्रदान
उल्िे जिि िां घिां स्थािँग िम्बजन्द्धि एजेन्द्टिाई र्ि बुद
(ि)

गनयका िातग चन्द्रातगरि नगिपातिका बाध्र् हुनेछैन ।

कमयचािी िञ्चर् कोर् िथा नागरिक िगानी कोर्िे तनर्तमि वचि जम्मा गने आफ्ना
िञ्चर्किायहरुिाई ऋण िुववधा उपिब्ध गिाउँदा तिने तधिोको दृवष्ट बन्द्धक तििि
पारिि गदाय िजजष्ट्रेशन शुल्क छु ट हुनेछ िि िेवा शुल्क रु. एक हजाि िाग्नेछ ।

६.

(क)

िहकािी ऐन, २०७४ बमोजजम दिाय भै िां चािनमा िहेका िां स्थाहरुिे आफ्ना शेर्ि

िदस्र्हरु बीच ऋण िगानी/प्रवाह गदाय िीि िाि रुपैर्ाँिम्मको थैिी अांकमा िोक्का

बाहे क दस्िुि िेवा शुल्क वापि रु. ५०० िाग्नेछ । िो भन्द्दा मातथको थैिी अां कमा
(ि)

िण्ड (ि) िेवा शुल्क महिको दफा २ बमोजजमको िेवा शुल्क िाग्ने छ ।

बैंवकङ्ग िथा ववजत्तर् व्र्विार् ि बीमा व्र्विार् गने एकै प्रकृतिका तनकार्हरु िाथै िहकािी
िां घ/िस्थाहरु एक आपिमा गातभएमा िां स्थाहरुिे िो प्रर्ोजनका िातग घिजग्गाको
एकतत्रि गदाय िो िां शोधन दस्िुि बाहे क अन्द्र् दस्िुि/ शुल्क िाग्नेछैन ।

७.

जनआन्द्दोिन पवहिो, दोस्रो, जनर्ुद्ध ि मधेश आन्द्दोिनमा िहादि प्राप्त गिे का शहीदका आजश्रि पति,
पत्नी, छोिा ि छोिी िथा मािा वपिाको नाउँमा स्वातमत्व प्राप्त हुने गिी पारिि हुने तिििमा र्ि ऐन
बमोजजम प्रकािको दस्िुि ि शुल्क पूणरु
य पमा छु ट हुनेछ ।

८.

अपाङ्गिा

भएका व्र्जि, दतिि

एवां

वपछतडएका िथा अल्पिां ख्र्क , तिमान्द्िकृि जाति भनी

स्थानीर् िहबाट प्रमाजणि भएको तिफारिि वा आतधकारिक प्रमाणको आधािमा तिनीहरूको नाममा

स्वातमत्व प्राप्त हुँदा र्ि ऐन बमोजजम अिुि गरिने घिजग्गा िजजष्ट्रेशन दस्िुिमा पच्चीि प्रतिशि छु ट
हुनेछ ।
९.

(क)

मवहिा ि ित्तिी वर्यभन्द्दा वढी उमेिका ज्र्ेष्ठ नागरिक ि नावािकको नाममा जुनिुकै

प्रकािकाबाट स्वातमत्व प्राप्त हुने गरि पारिि हुने तिििमा र्ि ऐन बमोजजम िगाइएको

िजजष्ट्रेशन शुल्कमा पच्चीि प्रतिशि छु ट हुनछ
े । िि एकि मवहिाको हकमा भने पैंिीि
(ि)

(ग)

प्रतिशि छु ट हुनेछ ।

हाि पति वा पत्नीको नाममा कार्म िहेको घि जग्गाको स्वातमत्व परिवियन गिी पति-पत्नी
ु स्वातमत्वको रुपमा तििि चाहे मा िो िगोिनामाको तिििमा एक िर्
दुवैको िां र्ि
रुपैर्ाँ मात्र िजजष्ट्रेशन दस्िुि िाग्नेछ ।

३०० जना व्र्जििाई प्रत्र्ि िोजगािी ददने उत्पादनशीि उद्योग स्थापना गनय वा

ववस्िाि गनयका िातग जग्गा ििीद गदाय िाग्ने िजजष्ट्रेशन दस्िुिको तिििमा पचाि प्रतिशि
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छु ट ददइनेछ। घोवर्ि उद्देश्र्को उपर्ोग नगिे मा प्रचतिि कानून बमोजजम दस्िुि अिुि उपि
गिी कािबाही गरिनेछ ।
१०.

भूतमहीन मुि कमैर्ा ि मुि हतिर्ा परिवाििे िहुतिर्ि ऋण ि अनुदान प्राप्त गिी िरिद गिे को
जग्गाको तििि पारिि गदाय िाग्ने िजजष्ट्रेशन शुल्क, िेवा शुल्क ि िोक्का दस्िुि पूणरु
य पमा छु ट
हुनेछ।

11.

चन्द्रातगरि नगिपातिकािे चाहेमा धातमयक िथा िामाजजक वहिका तनतमत्त स्थावपि नेपािमा दिाय भएका
िां घ िां स्था वा तनकार्िे आफ्नो नाउँमा तनशुल्क रुपमा प्राप्त गने जग्गाको तििि पारिि गदाय िाग्ने
पचाि प्रतिशि िजजष्ट्रेशन दस्िुि छु ट ददन िक्नेछ ।

ँ ाबमोजजम छु ट ददँदा चन्द्रातगरि नगिपातिकाको िाजश्वको अवस्था िथा िम्बजन्द्धि ववर्र्मा
िि र्ि बुद
पर्ायप्त अध्र्र्न गिे ि मात्र छु ट ददनुपनेछ । िबै िां घिस्था वा तनकार्िाई छु ट ददन चन्द्रातगरि
नगिपातिका बाध्र् हुनेछैन ।
12.

िहकािी ऐनको दफा ५ अन्द्िगयि दिाय भएका िहकािी िां स्थाहरूिे िां स्थाको प्रर्ोजनको िातग

चन्द्रातगरि नगिपातिकामा एक िोपनीिम्मको जग्गा ि भवन िरिद गदाय िाग्ने िजजष्ट्रेशन दस्िुि पूणय
रुपमा छु ट हुनछ
े । कृवर् व्र्विार्मा आधारिि िहकािी िां घिां स्थाहरुिे िहकािी माफयि उत्पादन,
प्रशोधन ि बजािीकिण प्रर्ोजनको िातग आवश्र्क पने जग्गा िरिद गदाय िाग्ने िजजष्ट्रेशन शुल्क
नगि कार्यपातिकाको तनणयर् बमोजजमको तिफारिशमा चन्द्रातगरि नगिपातिकािे छु ट ददन िक्नेछ ।
िि त्र्स्िा िहकािी िां स्थािे िजजष्ट्रेशन शुल्क छु ट िुववधामा िरिद गिे को जग्गा िथा भवन िां स्था

गातभएको वा ववघटन भएको अवस्थामा बाहेक तबवक्र गिे मा पवहिे छु ट ददइएको िजजष्ट्रेशन दस्िुि ि
िेवा शुल्क अिि उपि गरिनेछ ।
13.

ववववध िण्डको क्रम िां ख्र्ा ८, ९, १० ि ११ बमोजजम छु ट ददँदा एकै व्र्जििाई एक भन्द्दा बढी

१४.

एउटै कािोबािबाट पचाि िाि रुपैर्ाँ वा िोभन्द्दा मातथको घि वा जग्गा िरिद तबक्री गदाय क्रेिािे

आधािमा छु ट पाउने भएमा िबै भन्द्दा बढी कुनै एक मात्र छु ट ददइनेछ ।

बैङ्कबाट भुिानीको िातग(गुड फि पेमेन्द्ट) भनी छाप िागेको चेकको फोटोकपी पेश गिे पतछ वा

तबक्रेिाका नाममा बैङ्कमा िहेको िािामा िकम जम्मा गिे को बैङ्क भौचिको फोटोकपी पेश गिे पतछ
मात्र चन्द्रातगरि नगिपातिकाको मािपोि कार्ायिर्िे तििि पारिि गनेछ ।
१५.

नेपाि ििकाि वा प्रदे श ििकाि अन्द्िगयि कुनै एक तनकार्को नाममा िहेको जग्गा नेपाि ििकाि ि
प्रदे श ििकािको अको कुनै तनकार्को नाममा िजजष्ट्रेशन वा दाजिि िािे ज गनुप
य दाय िजजष्ट्रेशन दस्िुि
िथा िेवा शुल्क िाग्ने छै न।

१६.

कुनै व्र्जिको आफ्नो स्वातमत्वमा िहे को जग्गा नेपाि ििकािको कुनै तनकार्िाई तनःशुल्क रुपमा

प्राप्त भएमा वा नेपाि ििकाि वा प्रदे श ििकािको कुनै तनकार्िे ििीद गिी तिएमा िो मा िजजष्ट्रेशन
दस्िुि िथा िेवा शुल्क िाग्ने छै न ।

१७.

वैददजशक िोजगािीबाट बैवङ्कङ्ग प्रणािीमाफयि िे तमटे न्द्ि प्राप्त भएको बैङ्कको प्रमाजणि कागजािको

आधािमा त्र्स्िो िे तमटे न्द्िबाट िरिद हुने जग्गाको तिििमा २५ प्रतिशि िजजष्ट्रेशन शुल्क छु ट
ददइनेछ । िि एकािँगोि परिवािको नाममा बाहेक िरिद हुने जग्गाको तिििको हकमा र्ो
प्रावधान िागु हुनेछैन ।

१८.

गुठी िँस्था दिाय गदाय िेवा शुल्क वापि रु. १०००।- िाग्नेछ ।
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अनुिूची - १३
ँ िम्बजन्द्धि नापी िम्बन्द्धी कि दस्िुि)
(दफा १४ िग
(क) वकत्तानापी शुल्क :क्र.िां .

ववविण

शुल्क ने रू मा

िम्बजन्द्धि जग्गाधनी वा ििोकािवािािाई मात्र

१

वकत्तानापी नक्िा (िँतधर्ािको वकत्ता िमेि दे जिने गिी) पवहिो वकत्ता

३

वफल्डबुक/प्िट िजजष्टिको कम्प्र्ुटि प्रववष्ट डाटा वा स्क्र्ान ईमेि डाटा

४

१०0

थप प्रति वकत्ता (आवपिमा जोतडएका)

5

पवहिो वकत्ता

१0

थप प्रतिवकत्ता

10

जग्गाको हकभोग कार्म गदाय िर्ाि तमििको स्क्र्ान ईमेि डाटा पवहिो प्रति

50

पाना

5

थप प्रतिपाना
६

वकत्तानापी नक्िा िां स्थागि प्रर्ोजनका िातग पवहिो वकत्ता

१००

थप प्रति वकत्ता (आपिमा जोतडएका) प्रति नक्िा तिट

50

२. भू-िूचना िथा अतभिेि बमोजजमको शुल्क : −
क्र.िां .

ववविण

शुल्क ने रू मा

१

वकत्ता नापी नक्िा स्क्र्ान ईमेज प्रति तिट

१००

२

वफल्डबुक स्क्र्ान ईमेज पवहिो पाना

50

३

तििि स्क्र्ान ईमेज पवहिो पाना

50

४

मोठश्रे स्िा ववविण पवहिो वकत्ता

50

५

िोक्का ववविण पवहिो वकत्ता

50

थप प्रति पाना

10

थप प्रति पाना

15

थप प्रति वकत्ता

5

थप प्रति वकत्ता

5

कार्ायिर्हरूबाट तनशुल्क प्राप्ि हुने

1. घि जग्गाको मूल्र्ाङ्कन िम्बन्द्धी तडजजटि डाटा।
2. पारिि तिििको िां ख्र्ात्मक तडजजटि डाटा ।

नोट - छु टे का अन्द्र् शुल्क िथा किहरु वागमिी प्रदे शको आतथयक ववधेर्क बमोजजम हुनछ
े ।
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अनुिूची - १४
ँ िम्बजन्द्धि चन्द्रातगरि नगिपातिकाको फोहिमैिा िांकिन िथा व्र्वस्थापन िेवा शुल्क दििे ट)
(दफा १५ िग
क्र.िां .

ववविण

शुल्क दि िे ट(रू)

1

एकधुिी १ परिवाि (िटि, पिि नभएको)

2

एकधुिी १ परिवाि भन्द्दामातथ प्रत्र्ेक परिवािको थप (िटि, पिि नभएको)

3

कस्मेवटक पिि,पतत्रका, कपडा,फेन्द्िी पिि आदद व्र्विार्

200

4

वकिाना ,िाद्यान्न,फेन्द्िी पिि आदद व्र्विार्

200

5

ििकािी, जचर्ा, कवफ ,केक िथा वेकिी ि िाइवि आदद व्र्विार्

250

6

फिफुि िथा जुि पिि व्र्विार्

500

7

िैिन व्र्वटपािि िथा और्धी पिि

200

8

पिि वधशािा नभएको

500

9

बधशािा िवहिको मािुपिि

10

150
50

1000

तनजी स्कुि
(क) नियिी दे जि ५ िम्म रु ५०० होस्टि भएमा थप

1000

(ि) नियिी दे जि ८ िम्म रु १००० होस्टि भएमा थप

1000

(ग) नियिी दे जि १० िम्म

1500

(घ) नियिी दे जि १० िम्म होस्टि भएमा थप

2000

(ङ) माध्र्तमक १० जोड २ िम्म थप

3000

11

वैँ क, ििकािी स्कुि, क्र्ाम्पि ि कार्ायिर् िथा ववदे शी विोवाि गने घिहरु

१०००

12

तिनेमा हिहरु

5000

13

उद्योग कि काििानाहरु , कापेट गान्द्मेट २००, कामदाि भएमा

3000

14

उद्योग कि काििानाहरु , कापेट गामेन्द्ट २००, कामदाि भन्द्दा बढी भएमा

४५00

15

तडपाटयमेन्द्ट स्टोि

1000

16

पावटय प्र्ािे ि

2000

17

ववदे शी तनर्ोग, िोको आवाि िेत्र, NGO/INGO िथा दािृ िां स्थाहरु

18

ििकािी अस्पिाि(नतिां गहोम) तनजज अस्पिाि ५० वेड िम्म

5000

19

ििकािी अस्पिाि(नतिां गहोम) तनजज अस्पिाि १०० वेड िम्म

7000

20

ििकािी अस्पिाि(नतिां गहोम) तनजज अस्पिाि २०० वेड

10000

21

ठु िा व्र्ापारिक भवन किकाििानाहरु (प्रति तमनी रक)

8000

22

फिफूि िथा जुि पिि व्र्विार्

23

औिधी पिि ल्र्ाव िवहि

500 दे जि 1500

24

बधशािा िवहि मािु पिि व्र्विार् (िानो)

500 दे जि 2000

25

बधशािा िवहि मािु पिि व्र्विार् (ठु िो)

2500

26

तनजी स्कुिहरूको हकमा
क. नियिीदे िी किा ५ िम्म (होस्टे ि नभएमा)

500

250 दे जि 500

1000
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क्र.िां .

ववविण

शुल्क दि िे ट(रू)

ि. नियिीदे िी किा ८ िम्म (होस्टे ि नभएमा)

1500 दे जि 2500

ग. नियिीदे िी किा १० िम्म (होस्टे ि नभएमा)

2500 दे जि 5000

घ. माध्र्तमक १० जोड २ िम्म (होस्टे ि नभएमा)

2000 दे जि10000

27

हाई तभजन हिहरू

3000 दे जि 5000

28

उद्योग, कि काििानाहरू, कापेट, गामेन्द्ट २०० भन्द्दा बढी कामदाि भएको

1000दे जि 5000

29

पावटय प्र्ािे ि/भोज आर्ोजना स्थि िानो

600

30

पावटय प्र्ािे ि/भोज आर्ोजना स्थि ठु िो

5000

31

िुपिमाकेट (आकाि हे िी)

32

िािे होटे ि प्रति िािा

33

ठु िा ठु िा व्र्ापारिक भवनहरू िथा कि काििानाहरू

34

िाजा घि िानो

400

35

िाजा घि ठु िो

500

36

िे ष्टुिे ण्ट िानो

450

37
38

िे ष्टुिे ण्ट डान्द्ि बाि िवहि ठु िो

अन्द्र् छु ट व्र्विार् (आकािको आधािमा)

3000 दे जि15000
15000
8000 दे जि10000

600
300 दे जि 2000
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