
 

 

 

  

 

 

आर्थिक ऐन २०७९/८० 
 

 
 

 
 

 
 

 

र्िख ुपिके गाउँिार्िका 
चौंिाखकि , सोिखुमु्ब ु

 



 
 
र्िख ुपिके गाउँिार्िकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनकेो आर्थिक ऐन २०७९ 

गाउँसभाबाट िारित र्िर्तिः २०७९/०३/२५ 

प्रस्तावनािः 
र्िख ु पिके गाउँिार्िकाको आर्थिक वर्ि २०७९/२०८० को अथि सम्बन्न्ध प्रस्तावनािाई कार्ािन्वर्न गनि को 
र्नर्ित्त स्थार्नर् कि तथा शलु्क संकिन गने, छुट दिन ेतथा आर् संकिनको प्रशासर्नक व्र्वस्था गनि वाञ्छर्नर् 
भएकोिे, नेिािको संपवधानको धािा २२८ को उिधािा (२) बिोन्िि र्िख ुपिके गाउँिार्िकाको गाउँ सभािे र्ो 
ऐन बनाएको छ। 

 

१.संन्िप्त नाि ि प्रािम्भिः 
  (१) र्स ऐनको नाि आर्थिक ऐन, २०७९ िहेको छ। 

  (२) र्ो ऐन आिकै र्िर्त िेन्ख र्िख ुपिके गाउँिार्िका िेत्रिा िाग ुहनुेछ। 

 

२.सम्िन्त्त कििः गाउँिार्िकाका िेत्रर्भत्र अनसुचुी (१) बिोन्िि एपककृत सम्िन्त्त कि/घि िग्गा कि          
िगाईने ि असिु उिि गरिने छ। 

 

३. भरु्ि कि (िाििोत):  गाउँिार्िका िेत्रर्भत्र अनसुचुी (२) बिोन्िि भरु्ि कि (िाििोत) िगाईने ि  

   असिु उिि गरिनेछ। 

 

४.नक्सा िास िस्तिु ि घि वहाि कििः गाउँिार्िकाका िेत्रर्भत्र कुनै व्र्न्ति  वा संस्थािे भवन,        
घि,िसि,ग्र्ािेि,गोिाि,टहिा,छप्िनि,िग्गा वा िोखिी ििैु वा आन्शंक तवििे वहाििा दिएकोिा अनसुनु्च(३) 
बिोन्िि नक्शा िास िस्तिु ि घि िग्गा वहाि कि िगाईने ि असिु उिि गरिनेछ। 

 

५.व्र्वसार् कििः गाउँिार्िकाका िेत्रर्भत्र व्र्ािाि व्र्वसार् वा सेवािा िुनँ्िगत िगार्न ि आर्थिक कािोबािका 
आधाििा अनसुनु्च (४) बिोन्िि व्र्वसार् कि िगाईने ि असिु उिि गरिनेछ। 

 

६.िर्िबपुट,कवािी ि न्िविन्त ु कििः गाउँिार्िकाका िेत्रर्भत्र कुनै व्र्न्ति  वा संस्थािे 
ऊन,खोटो,िर्िबपुट,वनकस,कवार्ि िाि ि प्रचर्ित काननुिे र्नर्िे/बन्िित गरिएका न्िविन्त ुबाहेकको अन्र् ितृ 
वा िारिएका न्िविन्तकुो हाि,र्सङ प्वांख छािा िस्ता वस्तकुो व्र्वसापर्क कािोबाि गिेबाित अनसुनु्च (५) 
बिोन्िि कि िगाईने ि असिु उिि गरिने छ। 

 

७. सवािी साधन कििः गाउँिार्िकाका िेत्रर्भत्र िताि भएका सवािी साधनिा अनसुनु्च(६) बिोन्िि सवािी साधन कि 
िगाईने ि असिु उिि गरिनेछ।ति प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र् व्र्वस्था भएको अवस्थािा 
सोही बिोन्िि हनुेछ। 

 

८.पवज्ञािन कििः गाउँिार्िकाका िेत्रर्भत्र हनुे पवज्ञािनिा अनसुनु्च(७) बिोन्ििको पवज्ञािन कि िगाईने ि असिु 
उिि गरिने छ। ति प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र् व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोही बिोन्िि 
हनुेछ। 

 
 
 
 



 
 
 

९. िनोिञ्जन कििः गाउँिार्िकाका िेत्रर्भत्र हनुे िनोिञ्जन व्र्वसार् सेवािा अनसुचुी(८) बिोन्िि व्र्वसार् कि 
िगाईनेछ ि असिु उिि गरिन ेछ। ति प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र् व्र्वस्था भएको अवस्थािा 
सोही बिोन्िि हनुेछ। 

 
 

१०. आर् कििः गाउँिार्िकाको िेत्र र्भत्र पवर्भन्न प्रकािका सवािी साधन सञ्चािन, सपुवधा उििब्ध गिाएवाित 
अनसुचुी(९) बिोन्िि आर्कि िगाईने ि असिु उिि गरिनेछ। 

 
 

११. सेवा शलु्क िस्तिुिः गाउँिार्िकािे र्निािण, संचािन वा व्र्वस्थािन गिेको अनसुचुी(१०) िा उल्िेन्खत स्थार्नर् 
िवुािधाि ि उििब्ध गिाईएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसुचुीिा व्र्वस्था भएअनसुाि शलु्क िगाईने ि 
असिु उिि गरिनेछ। 

 

१२. िर्िटन शलु्किः गाउँिार्िकािे आफ्नो िेत्रर्भत्र प्रवेश गने िर्िटकहबाबाट अनसुचुी(११) िा उल्िेन्खत िििा 
िर्िटन शलु्क िगाईने ि असिु उिि गरिनेछ। ति प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र् व्र्वस्था भएको 
अवस्थािा सोही बिोन्िि हनुेछ। 

 

१३. र्निािण सािाग्री कििः गाउँिार्िका िेत्रर्भत्र सञ्चािन हनुे र्निािण कार्ििा प्रर्ोग हनुे र्निािण सािाग्रीहबाको िागी 
अनसुचुी (१२) अनसुाि शलु्क िगाइनेछ ि असिु उिि गरिनछे। 

 

१४. खचििी शलु्किः र्स गाउँिार्िकाका पवर्भन्न िेत्रर्भत्र िहने गाइवस्त ु खकि को प्रर्ोग गिे गिाएबाित अनसुचुी 
(१३) बिोन्िि खचििी शलु्क र्नधाििण गरिनेछ।  

 

१५.कि छुटिः र्स ऐन बिोन्िि कि र्तने िापर्त्व भएका व्र्ति ी वा संस्थाहबािाई कुनै िर्न पकर्सिको कि छुट 
दिईने छैन। 

 

१६. कि तथा शलु्क संकिन सम्बन्न्ध कार्िपवर्धिः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुाि कि तथा शलु्क संकिन 
सम्बन्न्ध कार्िपवर्ध गाउँिार्िकािे तोके अनसुाि हनुेछ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

अनसुनु्च १ 

सम्िन्त्त कि 

 

अनसुचुी २ 

भिुी कि (िाििोत) 

र्स.नं. न्शर्िक/पवविण आ.व. ०७९/०८० को 
िागी स्वीकृत शलु्क 

1.  कािोिते्र सिकिा िोिीएको िग्गा एक िोिर्न सम्िको १००।- 

2.  कािोिते्र सिकिा िोिीएको िग्गा एक िोिनी भन्िा िार्थ प्रर्त िोिर्नको थि ५०।- 

3.  िोटिबाटो(ग्राभेि िाटे सिक िोर्िएको)िग्गा एक िोिर्न सम्ि ५०।- 

4.  िोटिबाटो(ग्राभेि िाटे सिक िोर्िएको)िग्गा एक िोिर्न िार्थ प्रर्त िोिनी 
थि 

१०।- 

5.  धानखेत िग्गा एक िोिर्न सम्िको २०।- 

6.  िाखोबािी िग्गा एक िोिनी सम्ि प्रर्तिोिनी ५।- 

7.  क) अन्र्था पविम्ब शलु्क १ वर्ििर्छ 

ख) ३ बर्ििर्छ 

ग) सो भन्िा िार्थ 

१५% 

२५% 

३५% 

 

अनसुचुी ३ 

नक्शा िास िस्तिु ि घि बहाि कि 

र्स.नं. न्शर्िक/पवविण आ.व. ०७९/०८० को िागी 
स्वीकृत शलु्क 

१. घि नक्सा िास र्निािण न्स्वकृर्त िस्तिुिः   

क) बिाि िेत्रिा  

अ) आि.र्स.सी. ढिान घि(र्तन तिा सम्ि) प्रर्तवगि पिट 

आ) आि.र्स.सी. ढिान घि र्तन तल्िा भन्िा िार्थ प्रर्तवगि 
पिट 

इ) िुस पटन छाना टहिा भएको घि प्रर्तवगि पिट 

 

५।- 

 

५।- 

 

१।- 

ख) गाउँ िेत्रिा 
अ) आि.र्स.सी. ढिान घि(र्तन तिा सम्ि) प्रर्तवगि पिट 

आ) आि.र्स.सी. ढिान घि र्तन तल्िा भन्िा िार्थ प्रर्तवगि 

 

३।- 

 
 

र्स.नं. न्शर्िक/पवविण आ.व. ०७९/०८० को िागी 
स्वीकृत शलु्क 

१. ढुङ्गा ि िाटो िस्ता (ढिान नभएको घि) १००।- 

२. १ तिे ढिान घि २००।- 

३. १ तिे भन्िा िार्थ ढिान (घि) ४००।- 



पिट 

ई) िुस पटन छाना टहिा भएको घि प्रर्तवगि पिट 

 

५।- 

१।- 

२. घि बहाि कि १०% 

 

अनसुचुी ४ 

व्र्वसार् कि 

 

र्स.नं. न्शर्िक/पवविण आ.व. ०७९/०८० 
को िागी स्वीकृत 

शलु्क 

1.  सनु, चाँिी पवके्रता १,०००।- 

2.  र्भर्िर्ो,क्र्ासेट िेकििि तथा प्िरे्ि उत्िािक ५००।- 

3.  चिुोट िक्सीिः 
क) थोक पवके्रता 
ख) खदु्रा पवके्रता    

 
- 

    २०००।-                                                   
4.  हिकुा िेर् ििाथिको थोक पवके्रता १,०००।- 

5.  र्निािण सािाग्री 
क) र्सिेन्ट,िि,धातकुा र्निािण सािान सिेत 

 

३,०००।- 

6.  कम्प्र्टुि ि सोका सािान आदि पवपक्र गने िसि १,५००।- 

7.  पवद्यतु िसि 

क) र्बििुीको सबै सािान थोक 

ख) र्बििुीको सबै सािान खदु्रा 

 

१,०००।- 

१,५००।- 

8.  िेर्िर्ो घर्ि िोबाईि तथा अन्र् पवद्यरु्तर् सािान पवक्री गने िसि १,०००।- 

9.  िर्निचिका सािान तथा कािेट िसि १,५००।- 

10.  िर्निचि उद्योग २०००।- 
11.  िेट्रोर्िर्ि ििाथि 

क) आर्ि र्नगि र्ििि भै िेट्रोर्िर्ि ििाथि पवक्री  गने 

ख) ग्र्ास र्ििि 

 

२,०००।- 

१,५००।- 

12.  टेर्िर्भिन िसि 

क) पट.भी पिि तथा अन्र् सािानको िसि 

 

२,०००।- 

13.  खाद्यन्न पकिाना िसि 

क) थोक पवक्री गने िसि 

ख) सबै सािान िान्ख खदु्रा पकिाना सािान पवक्री गने 

 

१,५००।- 

१,०००।- 

14.  िििुि तथा तिकािी िसि,घमु्ती िसि ५००।- 

15.  स्विेशी, पविेशी कििा तथा तर्ािी िोशाक ितु्ता आदि पवक्री िसि १,०००।- 

16.  व्र्टुी िाििि केश शृ्रङगाि तथा केश काट्ने शैिनु ड्राई न्क्िनसि, िोटो स्टुर्िर्ो 
र्सिाई आदि 

५००।- 

17.  साईनबोिि बनाउने िेन्न्टङ्ग सेवा १,०००।- 

18.  िश ुवधशािा १,०००।- 

19.  िास ुपवके्रता १,०००।- 



20.  ििु हाउस १,०००।- 

21.  र्ससा, प्िाईउि पवके्रता १,०००।- 

22.  भाँिाकँुिा पवके्रता १,०००।- 

23.  न्स्टि, काठ िर्निचि पवके्रता २,०००।- 

24.  खेिौना उिहाि(र्गफ्ट) कस्िेपटक िसि ५००।- 

25.  केबिु नेटवपकि ङ्ग ३,०००।- 

26.  क) िेिी उद्योग, संकिन केन्द्र संस्थागत 

ख) िेिी उद्योग, संकिन केन्द्र (व्र्न्ति गत) 

५,०००।- 

२,५००।- 

27.  र्सिाई ५००।- 

28.  बेकिी तथा न्चर्ा कपि सि ५००।- 

29.  बेकिी उद्योग १५००।- 
30.  पवशेर् ििािशि तथा अन्र् व्र्वसापर्क सेवा १,५००।- 

31.  क) सािान ढुवार्नकताि तथा कम्िनी (व्र्न्ति गत) 

ख) सािान ढुवार्नकताि तथा कम्िनी संस्थागत 

१,५००।- 

३,०००।- 

32.  र्निािण व्र्वसार्ी आर्कि 

"क" शे्रन्णको 
"ख" शे्रन्णको 
"ग" शे्रन्णको 
"घ" शे्रन्णको 

 

५,०००।- 

४,०००।- 

३,०००।- 

२,०००।- 

33.  उत्िािन ििुक उद्योग 

क) इँटा तथा प्िान्स्टक कािखाना (र्निािण सािाग्री) 

ख) नेिािी कागि 

ग) िर्िबटुी संकिन अनिुती 
घ) िर्िबटुी प्रशोधन 

ङ) किि ल्र्ाब 

च) िोति ा प्रशोधन 

 

५,०००।- 

३,०००।- 

२,०००।- 

१०,०००।- 

२,०००।– 

१५००।- 

34.  “घ” शे्रन्णको र्निािण व्र्वसार्ी ईिाित ित्र िस्तिु ५०००।- 

35.  “घ” शे्रन्णको र्निािण व्र्वसार्ी ईिाित ित्र नपवकिण िस्तिु १०००।- 
36.  िर्निचि उद्योग 

क) ट्रिी सिेत िाखेको स-र्िि 

ख) स-र्िि तथा उच्चस्तिको िर्निचि बनाउन ेउद्योग 

ग) सािान्र् िर्निचि उद्योग 

 

१०,०००।- 

२०,०००।- 

५,०००।- 

 

37.  उिािििुक उद्योग-हाइड्रो  

क) १०० पकिो वाट सम्िका 
ख) १०० पकिो वाट भन्िा िार्थ ५०० पकिोवाट सम्िका 
ग) ५०० पकिोवाट भन्िा िार्थ १ िेघावाट सम्ि 

  

१००००।– 

२००००।– 

३००००।- 

38.  कृपर् तथा बन्र्िन्तिुन्र् उद्योग 

क) एक किोि भन्िा िार्थ िुनँ्ि भएको 
ख) एक किोि सम्िको िुनँ्ि भएको 
ग) िचास िाख सम्ि िुनँ्ि भएको  

 

२०,०००।- 

१०,०००।- 

५,०००।- 



घ) िश िाख भन्िा कि िुनँ्ि भएको   २,०००।- 

39.  कृपर् िािि ट्राउट १,०००।- 

40.  क) कृपर् र्नर्ाित कि प्रर्त ट्रक 

ख) कृपर् र्नर्ाित कि प्रर्त ट्र्र्ाक्टि 

ग) नेिािी कागि (प्रर्त केन्ि) 

५,०००।- 

३,०००।- 

    २०।- 

41.  खर्नि उद्योग २०,०००।- 

42.  िर्िटन उद्योगिःहोटि िि 

क) रिसोटि  

ख) होटि िि 

ग) होटि 

घ) होटि िेषँु्िा 

     

    १०,०००।- 

५,०००।- 

२,०००।– 

२०००।- 

43.  सेवा उद्योगिः 
क) र्सनेिा हि 

ख) अिसेट पप्रन्ट 

ग) िेटि प्रसे 

घ) कोल्ि स्टोि तथा िास्टिुि िसि 

ङ) चिन्चत्र व्र्वसार् अर्िर्ो 
च) हवाई सेवा बपुकङ्ग काउन्टि 

छ) सावििर्नक िरिवहन(बपुकङ्ग काउन्टि,बस) (प्रर्त वर्ि) 

ि) सावििर्नक िरिवहन(बपुकङ्ग काउन्टि,सिुो,न्िि) 

झ) सावििर्नक िरिवहन (बोिेिो) 

 

 

५,०००।- 

२,०००।- 

१,०००।- 

५००।- 

१,०००।- 

१,०००।- 

३,०००।- 

१५,००।- 

१०००।- 

44.  र्निािण उद्योग ५,०००।- 

45.  छिाई तथा प्रकाशन  ५००।- 

46.  संचाि सेवािः िोन फ्र्ाक्स,ईिेि,ईन्टिनेट,िोटोकिी,कुरिर्ि, आदि िध्रे् कुनै एक 
िाखेको िाई 

१,०००।- 

47.  ित्र-िर्त्रका तथा स्टेशनिीिः 
क) ित्रिर्त्रका तथा स्टेशनरि सािान िाखेको िसि 

ख) िर्त्रका िसि 

ग) प्िाइउि फ्र्ाक्ट्रीको िागी र्नन्ि प्रर्ोिन वाहेक प्रर्त ट्र्र्ाक्टि 

 

 

१,०००।- 

५००।- 

     ५००।- 

48.  पवन्त्तर् सेवािः 
क) र्नन्ि िेत्रका आर्थिक कािोबाि गने क वगिका बैंक 

ख) र्नन्ि िेत्रका आर्थिक कािोबाि गने ख वगिका बैंक 

ग) र्नन्ि िेत्रका आर्थिक कािोबाि गने ग वगिका बैंक 

घ) र्नन्ि िेत्रका आर्थिक कािोबाि गने घ वगिका बैंक 

 
 

 

२०,०००।- 

१५,०००।- 

१०,०००।- 

५,०००।- 

49.  पविा कम्िर्न ५,०००।- 

50.  पविेशी िदु्रा सटही काउन्टि ५,०००।- 

51.  र्धतो ित्र कािोबाि ५,०००।- 

52.  सहकािी बैंक ३,०००।- 



53.  सहकािी संस्था १,०००।- 

54.  स्वास््र् सेवािः 
क) गैि सिकािी अस्िताि 

ख) नर्सिङ्ग होि 

ग) न्क्िर्नक तथा ल्र्ाब 

 

३,०००।- 

३,०००।- 

१,०००।- 

55.  क)उद्योग िताि 
ख) उद्योग नपवकिण 

१,०००।- 

५००।- 

 
 
 

अनसुचुी ५ 

िर्िबटुी कवािी ि न्िविन्त ु

र्स.नं. न्शर्िक/पवविण आ.व. ०७९/०८० को िागी 
स्वीकृत शलु्क 

१. अिैंन्च प्रर्त के.िी. ५।- 

२. खोटो प्रर्त के.िी. ५।- 
३. न्चिाईंतो प्रर्त के.िी. ५।- 
४. अगेिी प्रर्त के.िी.  ५।- 
५. िोति ा प्रर्त के.िी. ५।- 
६. अल्िो प्रर्त के.िी. ५।- 
७. र्ासािगमु्बा प्रर्त के.िी. २०,०००।- 

८. सतवुा प्रर्त के.िी. ३५।- 

९. बोझो प्रर्त के.िी. ५।- 

१०. िाखनवेि प्रर्त के.िी. ५।- 

११. िाँचऔिें प्रर्त के.िी. ५००।- 

१२. धिुी प्रर्त के.िी. ५।- 

१३. सनुिाती प्रर्त के.िी. ५।- 

१४. िर्िबपुट च्र्ाउ प्रर्त के.िी. १०।- 

१५. ििेटो प्रर्त के.िी. ५।- 
१६. पटम्ििु प्रर्त के.िी. ५।- 
१७. अििा प्रर्त के.िी. ५।- 
१८. िेिनग्रास प्रर्त के.िी. ५।- 
१९. धर्सङ्गिे प्रर्त के.िी. ५।- 
२०. झ्र्ाऊ प्रर्त के.िी. ५।- 

 
 

 

अनसुचुी ६ 

सवारि साधन कि 

र्स.नं. न्शर्िक/पवविण आ.व. ०७९/०८० को िागी 
स्वीकृत शलु्क 

१. िसि/सोबाि  



१.१ िोटि खरिि र्बक्री ५,०००।- 

१.२ िोटिसाईकि र्बक्री / सोबाि ३,०००।- 

१.३ साईकि र्बक्री सोबाि १,०००।- 

१.४ सवािी साधनका िाटिििुाि १,०००।- 

१.५ रिकन्न्िसन सवािी खरिि र्बक्री १,०००।- 

१.६ सवािी साधन वकि शि १,०००।- 

 
 

अनसुचुी ७ 

पवज्ञािन कि 

र्स.नं. न्शर्िक/पवविण आ.व. ०७९/०८० को िागी 
स्वीकृत शलु्क 

१. होर्ििङ्ग बोिि,साईन बोिि प्रर्त वगि िुट २०।- 

२. र्िन्िटि र्िस्प्िेहबा २०।- 

३. िखािि, र्भत्ता आदििा कम्िर्न/संस्थाको पवज्ञािन  २०।- 

४. उििोति  बाहेकका अन्र् हकिा प्रर्त वगिको  २०।- 

 
 

अनसुचुी ८ 

िनोिञ्जन कि 

र्स.नं. न्शर्िक/पवविण आ.व. ०७९/०८० को िागी 
स्वीकृत शलु्क 

१. पिकर्नक १,०००।- 

२. पिल्ि सपुटङ्ग(एकिटकको) ५,०००।- 

३. साँस्कृर्तक कार्िक्रि(एक िटकको) ५००।- 

 
अनसुचुी ९ 
आर् कि 

र्स.नं. न्शर्िक/पवविण आ.व. ०७९/०८० को िागी 
स्वीकृत शलु्क (वापर्िक) 

१. हेभी,गािी,िोिि,के्रन ५०00।- 

२. बस,र्िनी बस, पिकअि,ट्र्र्ाक्टि,बोिेिो िगार्त अन्र् भािाका 
हिकुा सवािी साधन  

२५००।- 

 
 

अनसुचुी १० 

सेवा शलु्क ि िस्तिु 

र्स.नं. न्शर्िक/पवविण आ.व. ०७९/०८० को िागी 
स्वीकृत शलु्क 

1.  घि िग्गा नािसािी,िलु्र्ाङ्कन र्सिारिस २००।- 

2.  घि कार्िको र्सिारिस २००।- 

3.  चाि पकल्िा प्रिान्णत ५००।- 



4.  छात्रवनृ्त्त र्सिारिस १००।- 

5.  नागरिकता र्सिारिस २००।- 

6.  िन्ि,ितृ्र्,ु पववाह िताि काननु बिोन्िि 

7.  नाता प्रिान्णत (नेिािी) २००।- 

8.  पवद्यतु ििान र्सिारिस २००।- 

9.  आन्तरिक बसाईसिाई र्सिारिस            २००।- 

10.  व्र्वसार्/उद्योग िताि र्सिारिस(विा) ५००।- 

11.  पवद्यािर् ठाउँसािी र्सिारिस ५००।- 

12.  िनुसकैु र्सिारिस अंग्रिेी ५००।- 

13.  संस्था िताि/र्सिारिस १,०००।- 

14.  िनुसकैु प्रर्तर्िपि र्सिारिस २००।- 

15.  संस्था नपवकिण/र्सिारिस ५००।- 

16.  सम्िन्त्त िलु्र्ाङ्कन िकिको ०.१५% 

17.  आम्िानी र्सिारिस(आम्िानीको) ०.१५% 

18.  कन्सिुि प्रिान्णत(प्रर्त व्र्न्ति ) १,०००।- 

19.  उििोति  बाहेकका अन्र् हकिा(उिभोति ा सर्िर्त सिेत) ५००।- 

20.  उििोति  बाहेकका अन्र् हकिा (अंग्रिेी) ५००।- 

21.  उिभोति ा सर्िर्त सम्झौता र्सिारिस ५००।- 
22.  उिभोति ा सर्िर्त कार्ि सम्िन्न र्सिारिस ५००।- 

 
 

अनसुचुी ११ 

िर्िटन शलु्क 

र्स.नं. न्शर्िक/पवविण आ.व. ०७९/०८० को िागी 
स्वीकृत शलु्क 

१. िेषु्िेन्ट एण्ि बाि १,०००।- 

२. िास्ट िुि िसि १,०००। 
३. रिसोटि १,०००। 
४. अन्र् िर्िटन उद्योग १,०००। 

 
 
 

अनसुचुी १२ 

र्निािण सािाग्री शलु्क (र्नकासीको हकिा) 

र्स.नं. न्शर्िक/पवविण आ.व. ०७९/०८० को िागी 
स्वीकृत शलु्क 

बाह्य र्नकासीको 
हकिा 

आन्तरिक 
र्नकासीको 
हकिा 

१. क) र्गपि प्रर्त ट्र्र्ाक्टि  

ख) र्गपि प्रर्त ट्रक 

 ५००।- 

१०००।- 

३००।- 

६००।- 



२. क) वािवुा प्रर्त ट्र्र्ाकटि 

ख) वािवुा प्रर्त ट्रक 

 ५००।- 

१०००।- 

- 

- 

३. क) ढुङ्गा प्रर्त ट्र्र्ाक्टि 

ख) ढुङ्गा प्रर्त ट्रक 

 ५००।- 

१०००।- 

२००।- 

   ४००।- 

४. क) र्नर्िानसुाि र्नकार्स हनुे काठ प्रर्त क्र्.ुपि गाउँिार्िका र्भत्र 

ख) र्नर्िानसुाि र्नकासी हनुे काठ प्रर्त क्र्.ुपि. गाउँिार्िका बापहि 

    ५।- 

 

   २।- 

५. ढुङ्गा खार्न,र्गपि खार्न १५,०००।- - 

६. वािवुा खानी २०,०००।- - 

७. सकेुको िाउिा प्रर्त ट्र्र्ाकटि      १०००।- २०००।- 
 
 
 

अनसुचुी १३ 

खचििी (आ.व. ०७८/०७९ को िागी न्स्वकृत) 
 

र्स.नं. न्शर्िक पवविण ईकाई गा.िा. र्भत्रको हकिा  गा.िा. बापहिको 
हकिा 

१. प्रर्त चौंिी १ ५०।- १००।- 

२. गाई,भैंर्स १ ५०।- १००।- 

३. घोिा,खच्चि १ ५००।- १,०००।- 

४. भेिा,बाख्रा १ ५।- १०।- 

५. छािा चौिार्ा १ ५००।- १०००।- 

  

अन्र् काननु बिोन्िि। 

 


