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   कालिञ्चोक गाउँपालिका 

सनुखानी, दोिखा 

वागमती प्रदेश, नेपाि । 
 

कालिञ्चोक गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न गनथ 

बनेको ऐन, २०७९ 

प्रस्तावनााः 

कालिञ्चोक गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७९/८० को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिका लनलमत्त स्थानीर् क , 

दस्त ु तथा शलु्क संकिन गने, छुट लदने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे,  

नेपािको संलवधानको धा ा २२८ को उपधा ा (२) बमोलिम कालिञ्चोक गाउँपालिकाको गाउँ सभािे र्ो ऐन पार त ग ेको छ ।  

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भाः  

(१) र्स ऐनको नाम "कालिञ्चोक गाउँपालिकाको आलर्थक ऐन, २०७९"  हकेो छ । 

(२) र्ो ऐन २०७९ साि श्रावण १ गतेदलेख कालिञ्चोक गाउँपालिका के्षत्रमा िाग ूहुनेछ ।  

२. सम्पलत कराः 

कालिञ्चोक गाउँपालिका के्षत्रलभत्र अनसचूी १ बमोलिम सम्पलत (घ    घ िे चचेको िग्गा) क  िगाइने   असिु उप  

गर न ेछ ।  

३. भूलमकर (मािपोत) 

गाउँपालिका के्षत्रलभत्र अनसचूी २ बमोलिम भलूमक  (मािपोत) िगाइने   असिु उप  गर ने छ ।  

४. घर बहाि कराः 

र्स गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संस्थािे भवन, घ , पसि, ग्र्ा ेि, गोदाम, टह ा, छप्प , िग्गा वा पोख ी प ैू वा 

आलंशक तव िे वहािमा लदइएकोमा अनसुचूी ३ बमोलिम घ  िग्गा बहाि क  िगाइने   असिु उप  गर ने छ ।  

५. व्र्वसार् कराः 

गाउँपालिका के्षत्रलभत्र व्र्ापा , व्र्वसार् वा सेवामा पूँिीगत िगानी   आलथिक का ोवा का आधा मा अनसुचूी ४ बमोलिम 

व्र्वसार् क  िगाइने   असिु उप  गर ने छ ।  

६. बहाि लवरौटी शुल्काः 

गाउँपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्र आफूिे लनमािण,  ेखदेख वा सञ्चािन ग ेको हाट, बिा  वा पसि वा स का ी िग्गामा 

बनेका सं चनाको उपर्ोग वापत अनसुचूी ५ मा उल्िेख भए अनसुा  बहाि लव ौटी शलु्क िगाइने   असुि उप  गर ने छ ।  

७. पालकथ ङ शुल्काः  

गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै सवा ी साधनिाई पालकि ङ सलुवधा उपिव्ध ग ाएमा अनसुचूी ६ बमोलिम पलकि ङ शलु्क िगाइने   

असिु उप  गर ने छ ।  
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८. जडीबुटी, कवाडी, जीवजन्तु र कृलि उत्पादन कराः 

गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संस्थािे ऊन, खोटो, िडीबटुी, वनकस (ख ), कवाडी माि, प्रचलित काननू बमोलिम 

लनर्लेधत िीविन्त ुबाहकेका अन्र् मतृ वा मार एको िीविन्तकुो हाड, लसंङ, प्वाँख, छािा वा र्स्तै प्रकृलतको वस्त ु  कृलर् 

उत्पादनको व्र्वसालर्क उपर्ोग ग े वापत अनसुचूी ७ बमोलिम िडीबटुी, कवाडी, िीविन्त ु  कृलर् उत्पादन क  िगाइने   

असिु उप  गर ने छ ।  

९. सेवा शुल्क, दस्तुराः   

गाउँपालिकािे लनमािण, सञ्चािन वा व्र्वस्थापन ग ेको स्थानीर् पवूािधा  वा उपिव्ध ग ाएको सेवा उपर्ोग ग े वापत 

सम्बलन्धत सेवाग्राहीिाई  अनुसचूी ८ मा उल्िेख भए अनसुा  शलु्क   दस्त ु िगाइने   असिु उप  गर ने छ ।  

१०. लवज्ञापन कराः 

गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र हुने लव्ापनमा अनसुचूी ९ बमोलिमको लव्ापन क  िगाइने   असुि उप  गर ने छ ।  

११. मनोरञ्जन कराः  

प्रदशे काननूमा व्र्वस्था भए बमोलिम मनो ञ्िन क  िगाइने   असिु उप  गर ने छ ।  

१२. पर्थटन शुल्काः  

गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र  हकेा उद्यान, पाकि , लचलडर्ाखाना, ऐलतहालसक तथा प ुातालत्तक सम्पदा, संग्राहिर् िस्ता सम्पदा 

उपर्ोगको प्रवशे शलु्क अनसुूची १० मा उल्िेख भए अनुसा  िगाइने   असिु उप  गर ने छ ।  

१३. ढुङ्गा, लगटी, स्िेट, वािुवा, चुनढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तर र बहत्तरमा प्राकृलतक स्रोत कराः 

प्रदशे काननूमा व्र्वस्था भए कमोलिम ढुङ्गा, लगटी, स्िेट, वािवुा, चनुढुङ्गा, ख ीढुङ्गा, अभ्रख, दहत्त    बहत्त मा 

प्राकृलतक स्रोत क  असिु उप  गर ने छ ।  

१४. कर, शुल्क र दस्तुर  छुटाः 

र्स ऐनमा उल्िेख भए बमोलिम बाहके क , शलु्क   दस्त ु लतने दालर्त्व भएका व्र्लि वा लनकार्हरुिाई कुनै पलन 

लकलसमको क , शलु्क   दस्त ु  छुट लदइने छैन ।  

१५. कर तर्ा शुल्क सम्बन्धी कार्थलवलधाः 

र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्था अनुसा  क  तथा शलु्क संकिन सम्बन्धी कार्िलवलध गाउँपालिकािे तोके अनसुा  हुनेछ ।  
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अनसुचूी-१ 

सम्पलत (घर र घरिे चचेको जग्गा) कर 

सम्पलत्तको मलू्र् ५ िाख सम्म 
५ िाखदलेख 

१० िाख सम्म 

१० िाखदलेख 

२० िाख सम्म 

२० िाखदलेख 

मालथ 
कैलफर्त 

आ. व. २०७९/८० को क को द  (वालर्िक) रू. ५०/- रू. १००/- रु. २००/- रू. ५००/-  

 

अनसुचूी-२ 

भूलमकर/मािपोत 

क्र.सं. िग्गाको लकलसम आ. व. २०७९/८० को क को द  (वालर्िक) कैलफर्त 

१ दोिखा लसंगटी सडकिे छोएको रू. २०/- प्रलत  ोपनी  

२ सनुखानी साङ्वा सडकिे छोएको रू. १५/- प्रलत  ोपनी 
 

३ अन्र् ग्रामीण सडकिे छोएको रू. १०/- प्रलत  ोपनी 
 

४ कुनै पलन सडकिे नछोएको रू. ५/- प्रलत  ोपनी 
 

 

 

अनसुचूी-३ 

घर बहाि कर 

क्र.सं. लवव ण २०७९/८० को क को द  कैलफर्त 

१ व्र्लिगत प्रर्ोिन बहाि  कमको १०/- प्रलतशत  

२ संस्थागत प्रर्ोिन बहाि  कमको १२/- प्रलतशत  

 

 

अनसुचूी-४ 

व्र्वसार् कर 

क्र.सं लवव ण २०७९/८० को क को द  (वालर्िक) कैलफर्त 

१ ज्विे ी (सनु, चाँदी पसि) १२००/- 
 

२ मलद ािन्र् पसि १८००/- 
 

३ स्टुलडर्ो  १०००/- 
 

४ इिेक्ट्रोलनक्ट्स सामानको पसि (घडी,  ेलडर्ो, लट.भी., मोवाइि आलद)  १०००/-  
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५ भाँडा पसि १०००/-  

६ हाडिवर्  पसि ३०००/-  

७ ग्र्ाँस लसलिण्ड  लबक्री पसि १०००/-  

८ फलनिच  पसि १५००/-  

९ खाद्यान्न/लकना ा पसि (थोक लबके्रता) १५००/-  

१० खाद्यान्न/लकना ा पसि (खदु्रा लबके्रता) ५००/- 
 

११ फिफूि/त का ी पसि ५००/-  

१२ गषे्ट हाउस २०००/-  

१३ होम स्टे ५००/-  

१४ स्टेशन ी पसि १०००/-  

१५ फाइनान्स तथा िघ ुलवत्त (मनुाफाको) १/- प्रलतशत  

१६ सहका ी (मनुाफाको) १/- प्रलतशत  

१७ और्धी पसि २०००/-  

१८ दाँत बनाउने लक्ट्िलनक १०००/-  

१९ 
लनिी क्षेत्रका लवद्यािर् 

क) मा. लव. तह 

ख) आधा भतू तह 

२०००/- 

१०००/- 

 

२० कम्प्र्टू  प्रलशक्षण केन्द्र १०००/-  

२१ व्र्लूटपािि  १०००/-  

२२ सवा ी साधन ममित पसि २०००/-  

२३ ग.ैस.स.को कार्िक्रम बिटेको १ प्रलतशत  

२४ अन्त ािलष्टर् ग.ैस.स. को कार्िक्रम बिटेको २ प्रलतशत  

२५ मास ुपसि १०००/-  

२६ लपकलनक पाकि  (प्रलत लपकलनक) ५००/-  
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२७ घमु्ती पसि ५००/-  

२८ कपडा पसि १०००/-  

२९ सलूचका /टेिसि १०००/-  

३० ितु्ता लसउने पसि २००/-  

३१  ाइस लमि (कुटानी/लपसानी) १०००/-  

३२ ज्र्ोलतर् पसि ५००/-  

३३ मोट  साइकि, स्कुट  आलदको पसि/सोरुम  २०००/-  

३४ लनिी का , लिप आलदको पसि/सोरुम ५०००/-  

३५ कृलर् औिा /रर्ाक्ट्ट  पसि/सोरुम/ग्र्ा ेि १०००/-  

३६ लनिी लमनी बस आलदको पसि/सोरुम ५०००/-  

३७ पेरोि पम  २५००/-  

३८ सः लमि २५००/-  

३९ लग्रि उद्योग २०००/-  

४० क्रस  उद्योग ५००००/-  

४१ होटि १०००/-  

४२ होटि तथा िि २०००/-  

४३ शिैनु २०००/-  

४४ फेन्सी/कस्मलेटक पसि १०००/-  

४५ १५ शैर्ासम्को अस्पताि २०००/-  

४६ 
स्वास््र् लक्ट्िलनक, आर्वुदे लक्ट्िलनक, होमीर्ोप्र्ाथी लक्ट्िलनक   र्स्तै 

प्रका का अन्र् लक्ट्िलनकहरु   
१०००/- 

 

४७ 
लफिीर्ोथे ापी केन्द्र, प्राकृलतक उपचा  केन्द्र, अकुपन्च  केन्द्र, 

अकुप्रेश  केन्द्र   र्स्तै प्रका का अन्र् केन्द्रहरु  
१०००/- 

 

४८ िरे र्ालरक प ामशि केन्द्र १०००/-  

४९ लड   ई वगिको प्रर्ोगशािा १०००/-  
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अनसुचूी-५ 
 

बहाि लबरौटी शुल्क 

क्र.सं. लवव ण आ. व.२०७९/८० को क को द  कैलफर्त 

१ वासस्थानको िालग ८०० वगि लफटसम्म प्रलत वगि लफट रू. २/- (मालसक  

२ वासस्थानको िालग ८०० वगि लफटभन्दा बढी  प्रलत वगि लफट थप रू. १/- (मालसक  

३ उद्योग, किका खाना, व्र्ापा , व्र्वसार् भए ८०० वगि लफटसम्म 

प्रलत वगि लफट 
रू. ४/- (मालसक  

४ उद्योग, किका खाना, व्र्ापा , व्र्वसार् भए ८०० वगि लफटभन्दा 

बढी  प्रलत वगि लफट थप 
रू. १/- (मालसक  

५ सकुुम्वासी तथा लवपदबाट लवस्थालपतहरुिाई लनःशलु्क  

      

अनसुचूी-६ 
 

पालकि ङ शलु्क 

क्र.सं. लवव ण आ. व.२०७९/८० को िालग क को द  कैलफर्त 

१ पालकि ङ शलु्क कार्िपालिका बैठकिे लनधाि ण ग े बमोलिम हुने  

 

अनसुचूी-७ 

      जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर  

क्र.सं. लवव ण इकाई आ. व. २०७९/८० को क को द  (रू) कैलफर्त 

१ सनुपाती के. िी. १/२५  

२ लवर् के. िी. ४/-  

३ मलिठो के. िी. २/-  

४ लवर्फेि के. िी. ३/-  

५ ओख फिको बोक्रा के. िी. १/-  

६ ओख  काण्ड बोक्रा के. िी. १०/-  
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७ सगुन्ध कोलकिा फि के. िी. ३/७५  

८ लच ाइतो के. िी. २/-  

९ चतु्रोको बोक्रा के. िी. ०/२५  

१० कुर िोको ि ा के. िी. १/२५  

११ सगुन्धवाि के. िी. ४/-  

१२ अल्िो के. िी. १/-  

१३ झ्र्ाउ के. िी. ५/-  

१४ अगिेी के. िी. २/२५  

१५ पाखनवदे के. िी. २/-  

१६ भतूकेश के. िी. १/२५  

१७ िोिा के. िी. ५/-  

१८ लठङ्ग्रे सल्िाको लसम्टा के. िी. २०/-  

१९ पदमचाि के. िी. २/५०  

२० कुट्की के. िी. ३/७५  

२१ धपुीतेि के. िी. ३०/-  

२२ धलसंग े तेि के. िी. १५/-  

२३ अलिसो के. िी. १/-  

२४ सोमिता के. िी. २/-  

२५ िटामसी के. िी. ३/-  

२६ तेिपात के. िी. ०/१०  

२७ गोब्रे सल्िाको लसम्टा के. िी. ०/१०  

२८ खोल्मे के. िी. ०/२५  

२९ नागविेी पाउड  के. िी. १२/५०  
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३० खोटो के. िी. १/-  

३१ गोब्रे सल्िाको पातको तेि के. िी. ३०/-  

३२ लभ मह के. िी. ५/-  

३३ सतवुा के. िी. १०/-  

३४ धपुीपात के. िी. १/-  

३५ नागविेी के. िी. ०/२५  

३६ काउिोको बोक्रा के. िी. ३/-  

३७ सगुन्धीत तेि के. िी. ५०/-  

३८ कािोमसुिुी के. िी. १०/-  

३९ सेतोमसुिुी के. िी. ५/-  

४० सनुपाती तेि के. िी. ५०/-  

४१ साधा ण च्र्ाउ के. िी. २/-  

४२ इन्द्ररे्णी के. िी. २/-  

४३ नेपािी कागि को ी ५/-  

४४ सल्िो/उलत्तस   अन्र् व ामदी काठ (गोलिर्ा) क्ट्र्.ू लफ. २/-  

४५ सल्िो/उलत्तस   अन्र् व ामदी काठ (लच ान) क्ट्र्.ू लफ. ३/-  

४६ भलेनर्  पत्ता (रर्ाक्ट्ट ) लरप ५००/-  

४७ भलेनर्  पत्ता (लमनी रक) लरप ८००/-  

४८ भलेनर्  पत्ता (रक) लरप १२००/-  

४९ भलेनर्  पत्ता (भ्र्ान) लरप १५००/-  

५० तर्ा ी प्िाइउड (रर्ाक्ट्ट ) लरप १०००/-  

५१ तर्ा ी प्िाइउड (लमनी रक) लरप १५००/-  

५२ तर्ा ी प्िाइउड (रक) लरप २०००/-  
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५३ तर्ा ी प्िाइउड (भ्र्ान) लरप ३०००/-  

५४ दाउ ा (रर्ाक्ट्ट ) लरप १५०/-  

५५ दाउ ा (लमनी रक) लरप २२५/-  

५६ दाउ ा (रक) लरप ३००/-  

५७ काठको भसू (रर्ाक्ट्ट ) लरप २५/-  

५८ काठको भसू (लमनी रक) लरप ५०/-  

५९ काठको भसू (भ्र्ान) लरप १००/-  

६० बाँस गोटा १/-  

६१ वन िसनु के. िी. ६/-  

६२ हाडे िसनु के. िी. १/-  

६३ कुर िो के. िी. १/२५  

६४ कोइ ािो के. िी. ०/२५  

६५ टुकी फूि के. िी. १/-  

६६ बकुी फूि  के. िी. ०/२५  

६७ बकुी फूिको तेि के. िी. ५०/-  

६८ अलबिािो  के. िी. ५/-  

६९ लनगािो  गोटा ०/५  

७० अिैची के. िी. २/-  

७१ र्ासािगमु्बा  के. िी. १५००/-  

७२ िोठ सल्िाको पात के. िी. ५/-  

७३ सठुो  के. िी. १/-  

७४ िप्सी के. िी. ०/५  

७५ म्र्ाग्नेसाइट ढुङ्गा  म.े ट. ५०/-  
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७६ भईूमा लवछ्र्ाउने चप्िेटी ढुङ्गा वगि लफट २/-  

७७ छाना छाउने स्िेट ढुङ्गा  वगि लफट २/-  

७८ प्वाँख के. िी. १/५  

७९ कलटङ्ग ढुङ्गा घन लफट २/-  

८० हाड के. िी. १/५  

८१ लसंग के. िी. १/५  

८२ ख ु के. िी. १/५  

८३ छािा ठूिो गोटा ३०/-  

८४ छािा सानो गोटा १५/-  

८५ भसैी (भसैी  ाँगा आलद) गोटा ५०/-  

८६ गाई (गाई, गोरु आलद) गोटा ३०/-  

८७ भडेा बाख्रा बंग ु आलद  गोटा १०/-  

८८ कुख ुा िात गोटा १/-  

८९ अण्डा (७ के्रट ब ाब  १ वाकस) वाकस २/-  

९० गोिभेडा काउिी आि ु(ठूिो रक) लरप ५००/-  

९१ गोिभेडा काउिी आि ु(लमनी रक, रर्ाक्ट्ट ) लरप २००/-  

९२ बन्दा साग (ठूिो रक) लरप २००/-  

९३ बन्दा साग (लमनी रक/रर्ाक्ट्ट ) लरप १००/-  

९४ िसनु, अदवुा, वसेा  (ठूिो रक) लरप ७००/-  

९५ िसनु, अदवुा, वसेा  (लमनी रक) लरप ३००/-  

९६ कवाडी सामान  के. िी. ३/-  

९७ ऊन  के. िी. ५/-  

९८ अलिसोको डाँठ के. िी. १/-  
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अनसुचूी-८ 

सेवा, शलु्क, दस्त ु  
क्र.सं. लवव ण आ. व.२०७९/८० को क को द  कैलफर्त 

१ नक्ट्सा पास आवदेन पलुस्तका दस्त ु   ५००/-  

२ कच्ची एकतिे घ  लनमािण स्वीकृती/नक्ट्सा पास २५०/-  

३ कच्ची दईुतिे घ  लनमािण स्वीकृती/नक्ट्सा पास  ५००/-  

४ पक्ट्की घ  लनमािण स्वीकृती/नक्ट्सा पास (व्र्वसालर्क) ७/- प्रलत स्क्ट्वार्  लफट 

५ पक्ट्की घ  लनमािण स्वीकृती/नक्ट्सा पास (आवालसर्) ५/- प्रलत स्क्ट्वार्  लफट 

६ घ िग्गा नामसा ी लसफार स १००/-  

७ मोही िगत कट्टा लसफार स १००/-  

८ घ  कार्म लसफार स १००/-  

९ अस्थार्ी बसोवास लसफार स १००/-  

१० स्थार्ी बसोबास लसफार स १००/-  

११ नागर ता लिनका िालग लसफार स १००/-  

१२ नागर कताको प्रलतलिलप लिन लसफार स १००/-  

१३ अलंगकृत नागर ता लसफार स ५००/-  

१४ आलथिक सम्पन्ता लसफार स ५००/-  

१५ लवद्यतु ्िडान लसफार स (घ ार्सी) १००/-  

१६ लवद्यतु िडान लसफार स (व्र्वसालर्क) ५००/-  

१७ धा ा िडान लसफार स १००/-  

१८ लिलवत  हकेो लसफार स १००/-  

१९ दवु ैव्र्लि एउटै  हकेो लसफार स १००/- लवद्याथीिाई लनःशलु्क 

२० फ क फ क िन्म लमलत एकै  हकेो लसफार स १००/- लवद्याथीिाई लनःशलु्क 

२१ व्र्वसार् सञ्चािन नभएको लसफार स ५००/-  

२२ व्र्वसार् बन्द लसफार स १००/-  

२३ व्र्ापा  व्र्वसार् नभएको लसफार स लनः शलु्क  

२४ नाबािक पर चर् पत्र लसफार स लनः शलु्क  
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२५ चौपार्ा सम्बन्धी लसफार स लनः शलु्क  

२६ घ बाटो भए/नभएको लसफार स १००/-  

२७ उद्योग ठाउँसा ी लसफार स (आन्तर क) ३००/-  

२८ उद्योग ठाउँसा ी लसफार स (वाह्य) ५००/-  

२९ लवद्यािर् ठाउँसा ी लसफार स २००/-  

३० आन्तर क बसाई स ाई लसफार स १००/-  

३१ लनिी लवद्यािर् सञ्चािन स्वीकृती, कक्षा वलृि लसफार स २००/- आधा भतू 

३२ लनिी लवद्यािर् सञ्चािन स्वीकृती, कक्षा वलृि लसफार स ५००/- माध्र्लमक 

३३ व्र्लिगत लवव ण लसफार स १००/-  

३४ िग्गा दताि लसफार स १००/-  

३५ सं क्षक लसफार स लनः शलु्क  

३६ सं क्षण लसफार स लनः शलु्क  

३७ नेपाि स का को नाममा बाटो लसफार स १००/-  

३८ स्वास््र् उपचा  लसफार स लनः शलु्क  

३९ घ पाताि लसफार स १००/-  

४० िग्गा धनीपिूाि ह ाएको लसफार स १००/-  

४१ पिूािमा घ  कार्म गने लसफार स १००/-  

४२ अगं्रेिी भार्ामा लसफार स २००/-  

४३ नाफामिूक संस्था दताि लसफार स २०००/-  

४४ नाफामिूक संस्था नलवक ण लसफार स १०००/-  

४५ ग ै नाफामिूक संस्था दताि लसफार स १०००/-  

४६ ग ै नाफामिूक संस्था नलवक ण लसफार स ५००/-  

४७ सबै प्रका का समहू दताि लसफार स १००/-  

४८ सबै प्रका का समहू नलवक ण लसफार स १००/-  

४९ खानेपानी महुान दताि लसफार स १००/-  

५० लसंचाइ महुान दताि लसफार स २००/-  

५१ खानेपानी   लसंचाइ महुान नलवक ण लसफार स १००/-  
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५२ अन्र् लसफार स १००/-  

५३ लिलवतसँगको नाता प्रमालणत १००/-  

५४ मतृकसँग नाता प्रमालणत १००/-  

५५ चा  लकल्िा प्रमालणत १००/-  

५६ िन्म लमलत प्रमालणत १००/-  

५७ लववाह प्रमालणत १००/-  

५८ कागि मन्ि ुीनामा प्रमालणत १००/-  

५९ हकवािा वा हकदा  प्रमालणत १००/-  

६० अलववालहत प्रमालणत १००/-  

६१ लमिापत्र कागि/उि ुी दताि प्रमालणत १००/-  

६२ व्र्लिगत घटना दताि शलु्क  - ३५ लदनलभत्र लनः शलु्क 

६३ व्र्लिगत घटना दताि शलु्क नेपाि स का को लनर्मानसुा  ३५ लदन पलछ  

६४ व्र्लिगत घटना दताि प्रमाण पत्र प्रलतलिलप  नेपाि स का को लनर्मानसुा   

६५ कोठा खोल्न  ोहव  बस्ने शलु्क १००/-  

६६ िग्गा  ेखाङ्कन  ोहव  बस्ने १००/-  

६७ कोट लफ  लनः शलु्क  

६८ व्र्वसार् दताि  ५००/-  

६९ व्र्वसार् नलवक ण २००/-  

७० उद्योग दताि लसफार स ५००/-  

७१ व्र्वसार् दताि लसफार स २००/-  

७२ अलमन लफल्डमा खटाएको प्रलत लकत्ता ५  ोपनीसम्म १०००/-  

७३ अलमन लफल्डमा खटाएको ५  ोपनी भन्दा बढी वा प्रलत लकत्ता थप ५००/-  

७४ सबै प्रका का समहू, बाि क्ट्िव, टोि सधुा  सलमलत दताि  १००/-  

७५ सबै प्रका का समहू, बाि क्ट्िव, टोि सधुा  सलमलत नलवक ण १००/-  

७६ 
सबै प्रका का समहू, बाि क्ट्िव, टोि सधुा  सलमलत 

नलवक ण (म्र्ाद नाघकेो १ वर्िलभत्र थप) 
५० 

 

७७ 
सबै प्रका का समहू, बाि क्ट्िव, टोि सधुा  सलमलत 

नलवक ण (म्र्ाद नाघकेो १ वर्ि भन्दा बढी थप) 
१००/- 
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७८ 
सबै प्रका का समहू, बाि क्ट्िव, टोि सधुा  सलमलतको दताि 

प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप  
१००/- 

 

७९ घ वगिको लनमािण व्र्वसार् इिाित प्रदान  ५०००/-  

८० घ वगिको लनमािण व्र्वसार् इिाित नलवक ण ३०००/-  

८१ घ वगिको लनमािण व्र्वसार् इिाित नामसा ी ४०००/-  

८२ घ वगिको लनमािण व्र्वसार् कम्पनीमा दताि गनि लसफार स  १०००/-  

८३ घ वगिको लनमािण व्र्वसार् इिाित पत्रको प्रलतलिलप १०००/  

८४ 
व्र्लिगत घटना दताि प्रमाण पत्रमा त्रटुी सच्र्ाउने/सच्र्ाउन 

लसफार स गने 
नेपाि स का को लनर्मानसुा  

 

८५ 
कक्षा ८ को प्रमाण पत्र तथा िव्धांक पत्रमा नाम, िन्म लमलत 

आलद संशोधन शलु्क 
२००/- 

 

८६ बचत तथा ऋण सहका ी दताि १०००/-  

८७ अन्र् सहका ी दताि ५००/-  

८८ सहका ी एलकक ण २०००/-  

८९ सहका ीको लवधान संशोधन १०००/-  

९० सहका ी दताि प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप ५००/-  

९१ न्र्ालर्क सलमलतमा उि ुी दताि १००/-  

९२ न्र्ालर्क सलमलतको प्रलतउत्त  दस्त ु ५०/-  

९३ प्रलतलिलप उता  दस्त ु ५/- प्रलत पाना 

९४ होम स्टे दताि दस्त ु ५०००/- प्रलत होम स्टे 

९५ होम स्टे नलवक ण दस्त ु २०००/- प्रलत होम स्टे 

९६ १५ शैर्ासम्को अस्पताि इिाित  ४०००/- प्रलत शरै्ा 

९७ १५ शैर्ासम्को अस्पताि नलवक ण दस्त ु १०००/- प्रलत शरै्ा 

९८ 
स्वास््र् लक्ट्िलनक  ,आर्वुदे लक्ट्िलनक ,होमीर्ोप्र्ाथी 

लक्ट्िलनक   र्स्तै प्रका का अन्र् लक्ट्िलनकहरु इिाित  
५०००/- 

 

९९ 

स्वास््र् लक्ट्िलनक  ,आर्वुदे लक्ट्िलनक ,होमीर्ोप्र्ाथी 

लक्ट्िलनक   र्स्तै प्रका का अन्र् लक्ट्िलनकहरु इिाित 

नलवक ण दस्त ु 

२०००/- 
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१०० 

लफिीर्ोथे ापी केन्द्र  ,प्राकृलतक उपचा  केन्द्र ,अकुपन्च  

केन्द्र ,अकुप्रेश  केन्द्र र्स्तै प्रका का अन्र् केन्द्रहरु को 

इिाित  

५०००/- 

 

१०१ 

लफिीर्ोथे ापी केन्द्र  ,प्राकृलतक उपचा  केन्द्र ,अकुपन्च  

केन्द्र ,अकुप्रेश  केन्द्र र्स्तै प्रका का अन्र् केन्द्रहरु को 

इिाित नलवक ण दस्त ु 

२०००/- 

 

१०३ िरे र्ालरक प ामशि केन्द्र इिाित ५०००/-  

१०४ िरे र्ालरक प ामशि केन्द्र इिाित नलवक ण दस्त ु २०००/-  

१०५ लड   ई वगिको प्रर्ोगशािा इिाित  ५०००/-  

१०६ लड   ई वगिको प्रर्ोगशािा इिाित नलवक ण दस्त ु २०००/-  

१०७ कालिञ्चोक गाउँपालिकाको हि शलु्क  १०००/- प्रलत लदन 

१०८ सम्पलत्त मलू्र्ांकन तथा श्रोत प्रमालणत कूि सम्पलत्तको ०.०५ प्रलतशत  

 

अनसुचूी-९ 

लव्ापन क  

क्र. सं. लवव ण २०७९/८० को िालग क को द  (रू)                       कैलफर्त 

१ िनचेतना मिूक (प्रचा  सामग्री, बोडि) १/- प्रलत स्क्ट्वार्  लफट 

२ व्र्वसालर्क (प्रचा  सामग्री, बोडि) ३/- प्रलत स्क्ट्वार्  लफट 

३ गाडीमा सामान  ाखी लव्ापन गने प्रलत पटक  २००/-  

४ सटि  ाखी लव्ापन गने प्रलतलदन २००/-  

५ कनसटि प्रलत पटक १५००/-  

६ तिु व्र्ान   ाखी लव्ापन प्रलतपटक (होलडङ बोडि) २००/-  

 

अनसुचूी-१० 

पर्िटन शलु्क 

क्र.सं. लवव ण आ. व.२०७९/८० को िालग क को द  कैलफर्त 

१ पर्िटन शलु्क कार्िपालिका बैठकिे लनधाि ण ग े बमोलिम हुने  

 


