
                                                                       अर्थिक ऐन-२०७९/०८०  

प्रस्तावना 

       कालिगण्डकी गाईँपालिकाको अलथिक वषि २०७९/०८० को ऄथि सम्बन्धी प्रस्ताविाइ कायािन्वयन गनिको लनलमत्त स्थानीय 

कर तथा शलु्क सकंिन गने , छुट लदने तथा अय सकंिनको प्रशासलनक व्यवस्था गर्िन वाञ्छनीय भएकोिे नेपािको 

सलंवधानको धारा २२८ को ईपधारा (२) बमोलजम कालिगण्डकी गाईँ सभािे यो ऐन बनाएको छ ।  

 १.  सलंिप्त नाम र प्रारम्भ :  

(१) यस ऐनको नाम “कालिगण्डकी गाईँपालिकाको अलथिक ऐन, २०७९” रहकेो छ ।  

(२) यो ऐनका दफाहरु लवक्रम सम्वत ्२०७९ साि साईन १ गतेदलेख िाग ूहनेुछ ।  

 

२.  सम्पलत करः (१) कालिगण्डकी गाईँपालिका िेत्र लभत्र ऄनसुचूी (१) बमोलजम सम्पलत करको रुपमा घरजग्गा कर िगाआने र 

ऄसिू ईपर गररनेछ । 

३.  भलूम कर (मािपोत) : कालिगण्डकी गाईँपालिका िेत्र लभत्र ऄनसुचूी (२) बमोलजम  भलूम कर (मािपोत) िगाआने र ऄसिू 

ईपर गररनेछ । 

४.  घरजग्गा वहाि कर : कालिगण्डकी गाईँपालिका िेत्र लभत्र  कुनै व्यलि वा ससं्थािे भवन , घर, पसि ग्यारेज, गोदाम, टहरा, 

छप्पर वा जग्गा परैू वा अंलशक तवरिे वहािमा लदएकोमा मालसक भाडाको १० प्रलतशत घर जग्गा वहाि कर िगाआने र 

ऄसिू गररनेछ ।  

५.  व्यवसाय कर : (१) कालिगण्डकी गाईँपालिका िेत्र लभत्र व्यापार , व्यवसाय वा सवेामा पलूजगत िगानी र अलथिक 

कारोवारका अधारमा  ऄनसुचूी (३) बमोलजम  व्यवसाय कर  िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ ।  

 (२) गाईँलभत्र सचंािनमा रहकेा व्यापार व्यवसायको दताि तथा नलवकरण सम्बन्धी व्यवस्था कायिलवलधिे तोके बमोलजम 

हनेुछ ।  

६. सवारी साधन करः कालिगण्डकी गाईँपालिका िेत्र लभत्र दताि भएका भइ सचंािन हनेु ऄटो ररक्सा , आ ररक्सा, ठेिागाडा दताि 

तथा वालषिक शलु्कको दर ऄनसुचूी ४ बमोलजम लनधािरण गररएको छ ।  

७.  जलडबटुी , कवाडी र जीवजन्त ुकरः कालिगण्डकी गाईँपालिका िेत्र लभत्र कुनै व्यलि वा ससं्थािे ईन , खोटो, जलडबटुी, 

वनकस, कवाडी माि र प्रचलित काननूिे लनषेध गररएका जीवजन्त ुवाहकेका ऄन्य मतृ वा माररएका जीवजन्तकुो हाड , 

लसड.,प्वाँख, छािा जस्ता बस्तकुो व्यवसालयक कारोवार गरेवापत ऄनसुचूी (५) बमोलजमको कर िगाआने र ऄसिू ईपर 

गररनेछ । 

८ मनोरन्जन करः कालिगण्डकी गाईँपालिका िेत्र लभत्र हनेु मनोरन्जन व्यवसाय सवेामा ऄनसुचूी (६) बमोलजम  व्यवसाय कर 

िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ । 

९. लवज्ञापन करः कालिगण्डकी गाईँपालिका िेत्र लभत्र हनेु लवज्ञापनमा ऄनसुचूी (७) बमोलजम व्यवसाय कर िगाआने र ऄसिू 

ईपर गररनेछ । 

 

१०. बहाि लबटौरी शलु्क   : कालिगण्डकी गाईँपालिका िेत्र लभत्र अफूिे लनमािण , रेखदखे वा सचंािन गरेका ऄनसुचूी (८) मा 

ईल्िेख भए ऄनसुार हाट ,बजार वा पसिमा सोही ऄनसुचूीमा भएको व्यस्था ऄनसुार बहाि लबटौरी शलु्क िगाआने र 

ऄुसिू ईपर गररनेछ ।  

११.  पालकि ड. शलु्क :  कालिगण्डकी गाईँपालिका िेत्र लभत्र कुनै सवारी साधनिाइ पालकि ड. सलुवधा ईपिव्ध गराएवापत 

ऄनसुचूी (९) बमोलजम  पालकि ड. शलु्क  िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ ।  

१२. स्थानीय पवूािधार ईपयोग सवेा शलु्कः कालिगण्डकी गाईँपालिकािे लनमािण , सचंािन वा व्यवस्थापन गरेका ऄनसुचूी (१०) 

मा ईल्िेख गरेका स्थानीय पवूािधार र ईपिव्ध गराआएको सवेामा सवेाग्राहीबाट सोही ऄनसुचूीमा व्यवस्था भए ऄनसुार 

शलु्क िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ ।  

१३. दताि , ऄनमुलत, लसफाररस तथा प्रमालणत दस्तरुः गाईँपालिकािे दताि , ऄनमुती, लसफाररस तथा प्रमालणत दस्तरुमा ऄनसुचूी 

(११) बमोलजम शलु्क लनधािरण गररएको छ ।  

१४  जररवाना तथा छुट सम्बन्धी व्यवस्थाः जररवाना तथा छुट सम्बन्धी व्यवस्था ऄनसुचूी १२ मा ईल्िेख भए बमोलजम हनेुछ ।   

१५.  कर तथा शलु्क सकंिन सम्वलन्ध कायिलवलधः यो ऐनमा भएको व्यवस्था ऄनसुार कर तथा शलु्क सकंिन सम्वन्धी व्यवस्था 

कायिपालिकािे लनधािरण गरेको कायिलवलध बमोलजम हनेुछ ।  



 

ऄनुसूची १ 
(दफा २ सग सम्बर्धधत) 

घरधुरी कर (सम्पती कर) ऄधतगित प्रस्तार्वत करको दर 

क्र.स.   र्ववरण  अ.व. २०७९/०८० को लागी करको दर  कैर्फयत  

 

क 

 

   पक्की घर  

१ तिे ६६०  
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३ तिे ८८० 
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२ तिे २२० 

 
ऄनुसूची :२ 

(दफा ३ सँग सम्वर्धधत) 

भूर्म कर (मालपोत) को दररेट 

क्र.सं. र्ववरण अ.व. २०७९/८० को लार्ग करको दर कैर्फयत 

 (क) न्यनुतम २० रोपनी सम्म  ऄब्बि दोयम लसम चाहार  

२६५ २०० १३० ६५ 

(ख) 
२० रोपनी भन्दा मालथ थप 

प्रलत रोपनी 

ऄब्बि दोयम लसम चाहार  

५५ ४० ३० २० 

 

ऄनुसूची-३ 

    (दफा ५ सँग सम्बर्धधत) 

   व्यवसाय कर 

क्र.सं. 
र्ववरण 

र्सफाररस गररएको 

वार्षिक कर 
कैर्फयत 

१ व्यवसार्यक वस्तु   

१.१ चुरोट, मर्दरा थोक र्बके्रताको र्बक्री   

 रु. ५० िाख भन्दा मालथ १३२००/-  

 रु. २० िाखदलेख ५० िाखसम्म १०५६०/-  

 रु. १० िाखदलेख २० िाखसम्म   ६६००/-  

 रु. ५ िाख सम्म  ३९००/-  

१.२ चुरोट, मर्दरा खुद्रा र्वक्री   

 रु. २० िाखभन्दा मालथ  ६६००/-  

 रु. १० िाखदलेख २० िाखसम्म   ५२८०/-  

 रु.५ िाखदलेख १० िाखसम्म  ३९६०/-  

 रु.५ िाखसम्म  २६४०/-  

१.३ सुन चाँदी तथा गहना बनाईने पसल (ज्वेलरी)   

 रु. ३० िाखभन्दा मालथ १३२००/-  

 रु. २० िाखदलेख ३० िाखसम्म १०५६०/-  

 रु. १० िाखदलेख २० िाखसम्म   ६६००/-  



 रु.  १० िाखसम्म  ४०००/-  

१.४ र्भर्डयो, क्यासेट, ररकडिर तथा प्लेयर , टेर्लर्भजन , 

र्िज,वार्िङमेर्िन,कम्प्यूटर,ल्यापटप,मोबाआल,र्व-धुत 

सामान,क्यामेरा,टेर्लर्भजन, रेर्डयो अर्दको थोक तथा 

खुद्रा र्वक्री गने 

  

 रु. ५० िाखभन्दा मालथ ११०००/-  

 रु. २० िाखदलेख ४९ िाखसम्म   ६७००/-  

 रु. १० िाखदलेख १९ िाखसम्म  ४५००/-  

 रु.  १० िाखसम्म  ३३००/-  

१.५ र्नमािण सामग्री (हाडिवेयर पसल )   

 रु. ५०  िाखदलेख माथी   ११०००/-  

 रु. २० िाखदलेख ५० िाखसम्म  ७७००/-  

 रु. १० िाखदलेख २० िाखसम्म  ५५००/-  

 रु. ५ िाखदलेख १० िाखसम्म  ३३००/-  

 रु.५ िाखसम्मको रड लसमेन्ट नभएको हाडिवेयर २२००/-  

१.६ कापेट पदाि ऄधय फर्निर्िङ्ग पसल   

 रु. २० िाखभन्दा मालथ ४४००/-  

 रु. १० िाखदलेख २० िाखसम्म   २२००/-  

 रु. ५ िाखदलेख १० िाखसम्म  १६५०/-  

 रु. ५ िाखसम्म  १२५०/-  

१.७ पेट्रोर्लयम पदाथिको अयल स्टोर वा र्डपोअयल 

र्नगमको दताि प्रमाणपत्रको अधारमा 
  

 रु. ५० िाखभन्दा मालथ  २७५००/-  

 रु. २० िाख दलेख ५० िाख सम्म  १६५००/-  

१.८ दैर्नक ईपभोग्य खाद्याधन पदाथि, तरकारी, फलफूल,  

ग्याँस समेत 
  

 रु. २० िाखभन्दा मालथ ५५००/-  

 रु. १० िाखदलेख २० िाख सम्म   ४४००/-  

 रु. ५ िाखदलेख १० िाख सम्म  ३३००/-  

 रु. ३ िाखदलेख ५ िाख सम्म  २२००/-  

 रु. ३ िाखसम्म  १२५०/-  

१.९ साधारण र्चया, कफी, खाना, खाजा नास्ता, दूध डेरी, 

र्मठाइ पसल, अइसर्क्रम पालिर, साना होटेल अर्द 
  

 रु. २० िाखभन्दा मालथ ११०००/-  

 रु. १० िाखदलेख २० िाखसम्म   ५५००/-  

 रु. ५ िाखदलेख १० िाखसम्म । ३८५०/-  

 रु. ३ िाखदलेख ५ िाखसम्म । २७५०/-  

 रु. ३ िाखसम्म  १६५०/-  

१.१० कपडा पसल, रेर्डमेड कपडा फेधसी    

 रु. २० िाखभन्दा मालथ ६६००/-  

 रु. १० िाखदलेख २० िाखसम्म   ३८५०/-  

 रु. ५ िाखदलेख १० िाखसम्म । २४७५/-  

 रु.  ५ िाखसम्म । १६५०/-  



१.११ सवारी साधन र्बके्रता   

 हभेी ट्रक लटपर बस समेत    ५५०००/-  

 लमनी वस लमनी ट्रक  ३८५००/-  

 हिकुा सवारी साधन २२०००/-  

 दइु पाँङगे्र सवारी साधन आलन्जन जलडत ५५००/-  

१.१२ व्यवसायीले  कुनै सामानको र्डलर राखी र्बक्री र्वतरण 

गरेमा र कूनै सामानको थोक पसल राखेमा । 
  

 रु.१ करोड मालथ ४४०००/-  

 रु.१ करोडसम्म २२०००/-  

 रु ५० िाखसम्म १३२००/-  

 रु. २० िाखसम्म ८८००/-  

 रु. १० िाख दलेख २० िाख सम्म   ४५००/-  

 रु. १० िाख सम्म । ४४००/-  

१.१३ फर्निचर िो रुम   

 रु.५ करोडदलेख मालथ ११००००/-  

 रु.५ करोडसम्म ४५०००/-  

 रु.१ करोडसम्म ३८५००/-  

 रु.५० िाखसम्म २२०००/-  

 रु. १० िाखदलेख २० िाखसम्म   ११०००/-  

 रु. ५ िाखदलेख १० िाखसम्म । ५५००/-  

 रु.  ५ िाख सम्म । ३३००/-  

१.१४ स्टेिनरी, टाआबेल्ट, स्कुल डे्रस, र्गफ्ट तथा खेलौना पसल    

 रु. ५० िाखदलेख १ करोडसम्म २७५००/-  

 रु. २० िाखदलेख ५० िाखसम्म १६५००/-  

 रु. १० िाखदलेख २० िाखसम्म   ११०००/-  

 रु. ५ िाखदलेख १० िाखसम्म । ७७००/-  

 रु. ३ िाखदलेख ५ िाखसम्म । ५५००/-  

 रु. ३ िाखसम्म  ३३००/-  

१.१५ कम्प्यूटर, ल्यापटप, मोवाइल, रेर्डयो अर्द र्वद्युर्िय 

सामाग्री  ममित केधद्र 
  

 रु. २० िाखभन्दा मालथ ८२५०/-  

 रु. १० िाखदलेख २० िाखसम्म   ५५००/-  

 रु. ५ िाखदलेख १० िाखसम्म । ३३००/-  

 रु. ३ िाखदलेख ५ िाखसम्म । २२००/-  

 रु. ३ िाखसम्म । ११००/-  

१.१६ र्वर्वध ब्यवसार्यक कारोबार (मार्थ ईल्लेख भए भधदा 

बाहेक) 
  

 रु १० करोडदखेी मालथ २२००००/-  

 रु. ५ करोडसम्म  ११००००/-  

 रु. ३ करोडसम्म   ५५०००/-  

 रु. ५० िाखदलेख १ करोडसम्म । २२०००/-  

 रु. २० िाखदखेी ४९ िाखसम्म १६५००/-  

 रु. १० िाखदलेख १९िाखसम्म    ५५००/-  



 रु. ५ िाखदलेख ९ िाखसम्म । ३३००/-  

 रु. ३ िाखदलेख ४ िाखसम्म । २२००/-  

 रु. ३ िाखसम्म । १२५०/-  

२ र्विेषज्ञ परामिि तथा ऄधय व्यवसार्यक सेवा   

स्वास््य सेवा कर्वराज, कानून व्यवसायी, ऄनुसधधानकताि तथा परामििदाता,  कम्प्यूटर एनार्लष्ट तथा 

प्रोगामर,  बीमाऄर्भकताि, सभेयर, ऄनुवादक, पिु लचलकत्सक, शेयर दिाि, सामान ढुवानी तथा कम्पनी, सामान्य 

पेन्टर, फ्लेक्सवोडि र्नमािण गने व्यवसाय), र्वद्युतीय वाइररङ, प्लम्वररङ्ग 

२.१ स्वास््य सेवा ऄनुमर्त पत्र / दताि िुल्क   

२.१.१ लनजी ऄस्पताि  ५५०००/-  

२.१.२ नलसङ्ंग होम ३३०००/-  

२.१.३ लक्िलनक (ल्याव सलहत) ३३००/-  

२.१.४ सामान्य क्िलनक  १२५०/-  

२.१.५ सामदुालयक ऄस्पताि १६५००/-  

२.१.६ साईना वाथ  ११०००/-  

२.१.७ दन्त लक्िलनक ५५००/-  

२.१.८ लफलजयोथेरापी ५५००/-  

२.१.९ औषलध पसि २७५०/-  

२.१.१० ल्याव ३८५०/-  

२.१.११ पोलिलक्िलनक ५५००/-  

२.१.१२ कलवराज, प्राकृलतक लचलकत्सा १६५००/-  

२.१.१३ चश्मा (ऄलप्टकि) पसि २७५०/-  

३ कानून व्यवासायी   

३.१ ि फमि ११०००/-  

३.२ िेखापढी सने्टर  ५५००/-  

३.३ इलन्जलनयर सवेा तथा कन्सल्टेन्सी   

३.४ आलन्जलनयर ६५००/-  

३.५ ओभरलसयर ५५००/-  

३.६ िेखापरीिक   

३.७ लस.ए. ११०००/-  

३.८ ऄन्य रलजष्टडि िेखापरीिक २२००/-  

४ फ्लेक्स बोडि लगायत ऄधय वोडि र्नमािण ब्यबसायी   

 रु. २० िाखभन्दा मालथ १६५००/-  

 रु. १० िाखदलेख २० िाखसम्म   १३२००/-  

 रु. ५ िाखदलेख १० िाखसम्म । ११०००/-  

 रु. ३ िाखदलेख ५ िाखसम्म । ७७००/-  

 रु. ३ िाखसम्म ।  ५५००/-  

५ र्वर्वध व्यवसायी   

५.१ क्म्प्यटूर एनालिष्ट तथा प्रोग्रामर ५५००/-  

५.२ लबमा ऄलभकताि ,ऄलधकताि १६५०/-  

५.३ सभेयर १६५०/-  

५.४ ऄनवुादक  ५५००/-  

५.५ शेयर दिाि १२०००/-  

५.६ सामान्य पेन्टर १२५०/-  



५.७ लवद्यतुीय वाइररङ, प्िम्वररङ्ग ,  २२००/-  

६ 'घ' वगिको र्नमािण व्यवसाय नया ँदताि एवं नवीकरण िुल्क कारोबार रकम ऄनुसार 

 रु ५० करोडदलेख मालथ १६५०००/-  

 रु ३० करोडसम्म ११०००/-  

 रु २० करोडसम्म ७७०००/-  

 रु १० करोडसम्म ४९५००/-  

 रु १ करोडदलेख ५ करोडसम्म ३८५००/-  

 रु ५० िाखदलेख १ करोडसम्म ३३०००/-  

 रु. २५ िाखसम्म ३००००/-  

७ अवेदन दस्तरू, नयाँ दताि ३३००/-  

८ नामसारी  ११०००/-  

९ नाम सशंोधन ५५००/-  

१० नर्वकरण दताि रकमको पचास प्रर्तित 

११ ईत्पादन मूलक ईद्योग   

कोरा माल वा ऄधि प्रिोर्धत माल वा खेर गइ रहेको माल सामान प्रयोग वा प्रिोधन गरी माल 

सामान ईत्पादन गने गलैंचा, गामेट र तयारी पोिाक, ग्रील, अल्मुर्नयम, मेटल वकि स, व्लक ररङ, 

ब्लक, फाइवर र्फक्चर, टेलररङ्ग अर्द ईद्योग व्यवसायमा 

 रु.५ करोडदखेी मालथ ११००००/-  

 रु.५ करोडसम्म ६६०००/-  

 रु.३ करोडसम्म ४४०००/-  

 रु.१ करोडसम्म २२०००/-  

 रु ५० िाखभन्दामालथ १३२००/-  

 रु. २० िाखभन्दा मालथ ८८००/-  

 रु. १० िाखदलेख २० िाखसम्म   ५५००/-  

 रु. ५ िाखदलेख १० िाखसम्म । ४४००/-  

 रु. ३ िाखदलेख ५ िाखसम्म । २२००/-  

 रु. ३ िाखसम्म   १२५०/-  

१२ ब्यवासायीिे स्थानीय स्तरमा ईत्पालदत बस्तकुो खररद, 

सकंिन, सचंय केन्र स्थापना गरेमा 
१२५०/-  

१३ प्राकृर्तक स्रोत र साधन ईपयोग गने ईद्योग (क्रसर, इट्टा भट्टा, ऄधय ईजािमूलक ईद्योग, खर्नज 

ईद्योग, सेरार्मक्स, ढलौट) सामग्री ईत्पादन  अर्द 

 रु. ५ करोडभन्दा मालथ ११०००/-  

 रु  १ करोड दलेख ५ करोडसम्म । ५५०००/-  

 रु ५० िाखदलेख १ करोडसम्म । २२०००/-  

 रु. ५० िाखसम्म । ११०००/-  

 रु. १० िाखदलेख २० िाखसम्म  । ४४००/-  

 रु. ५ िाखदलेख १० िाखसम्म । ३३००/-  

 रु. ३ िाखदलेख ५ िाखसम्म । २७५०/-  

 रु. ३ िाखसम्म  २२००/-  

१४ कृर्षसंग सम्बर्धधत व्यवसायमा, फूल र्वरुवा र्बक्री, नसिरी संचालन, तरकारी खेती, सम्बर्धध  

 रु. ५ करोड दलेख मालथ ३३०००/-  

 रु.१ करोडदलेख ५ करोडसम्म २२०००/-  



 रु.५० िाखदलेख १ करोडसम्म ११०००/-  

 रु. २० िाखदलेख ५० िाखसम्म   ८२५०/-  

 रु. १० िाखदलेख २० िाखसम्म   ५५००/-  

 रु. ५ िाखदलेख १० िाखसम्म । २२००/-  

 रु.  ५ िाख सम्म । १२५०/-  

१५ वन पैदावारमा अधाररत ईद्योग व्यवसाय, काठ र्चरान सः र्मल, प्लाआईड ईद्योग, बेत, बाँस, 

काठका सामान र्नमािण वा फर्निचर ईत्पादन, काठमा कलात्मक बुट्टा कुदे्न, हस्तकला अर्द 

 रु.५ करोडदलेख मालथ ३३०००/-  

 रु.५ करोडसम्म २७५००/-  

 रु.१ करोडसम्म ११०००/-  

 रु.५० िाखसम्म ८२५०/-  

 रु. १० िाखदलेख २० िाखसम्म   ४४००/-  

 रु. ५ िाखदलेख १० िाखसम्म । ३०००/-  

 रु.  ५ िाखसम्म । २५००/-  

१६ र्मलहरु : (तेल, चामल, र्चईरा) मसला अर्द कुटानी र्पसानी र्मल 

 रु.१ करोडसम्म ११०००/-  

 रु.५० िाखसम्म ७७००/-  

 रु. १० िाखदलेख २० िाखसम्म   ४४००/-  

 रु. ५ िाखदलेख १० िाखसम्म । ३३००/-  

 रु. ५ िाखसम्म । २५००/-  

१७ कृर्ष तथा पिुपालन फामिः (गाइभैसी, बाख्रा, भेंडा, कुखुरा, बंगुर, पिुपंक्षी, माछा¸ खाद्यान¸ 

तरकारी) 

 ५ करोडभन्दा मालथ ५५०००/-  

 १ करोडदलेख ५ करोडसम्म २७५००/-  

 ५० िाखदलेख १ करोडसम्म २२०००/-  

 २० िाखदलेख ५० िाखसम्म १६५००/-  

 १० िाखदलेख २० िाखसम्म ११०००/-  

 ५ िाखदलेख १० िाखसम्म । ३३००/-  

 ५ िाखसम्म । १२५०/-  

१८ दाना तथा पिु अहार ईत्पादन  

 १ करोड मालथ २७५००/-  

 ५० िाखदलेख १ करोडसम्म २२०००/-  

 २० िाखदलेख ५० िाखसम्म १७५००/-  

 २० िाखसम्म ५५००/-  

 १० िाख सम्म २७५०/-  

१९ पयिटन ईद्योगः पयिटन अवास मोटेल, होटल, रेषु्टराँ, घरवास (होम स्टे), ररसोट, ट्राभल एजेधसी, 

रार्फ्टङ्ग, टे्रर्कङ्ग, वेलुन ईडान, गल्फकोसि, फनपाकि , पोलो, घोडचढी, िाहसी खेल , 

प्यारागल्यार्डङ्ग, र्जप लाइन, र्जप साआकल अर्द । 

 रु. १० करोडमालथ १६५०००/-  

 रु.५ करोडदलेख १० करोडसम्म ११००००/-  

 रु. २ करोड दलेख ५ करोडसम्म ६६०००/-  

 रु. १ करोडदलेख २ करोडसम्म ४४०००/-  

 रु. ५० िाख दलेख १ करोडसम्म ३८५००/-  



 रु. २० िाखदलेख ५० िाखसम्म ३३०००/-  

 रु. १० िाखदलेख २० िाखसम्म   २७५००/-  

 रु. ५ िाखदलेख १० िाखसम्म । २२०००/-  

 रु. ३ िाखदलेख ५ िाखसम्म । १६५००/-  

 रु. ३ िाखसम्म  १३२००/-  

२० ट्राभल एजेधसी, (प्लेन र्टकट, रेलयात्रा, मोटरयात्रा बुर्कङ, होटल बुर्कङ अर्द) 

 रु. ५० िाख दलेख १ करोडसम्म ५५०००/-  

 रु. २० िाखदलेख ५० िाखसम्म २२०००/-  

 रु. १० िाखदलेख २० िाखसम्म । ११०००/-  

 रु. ५ िाखदलेख १० िाखसम्म । ७७००/-  

 रु. ५ िाखसम्म । ५५००/-  

२१ सेवा ईद्योग : (छापाखाना, परामिि सेवा,  र्जर्नङ्ग तथा वेर्लङ्ग व्यवसाय, चलर्चत्र व्यवसाय, 

फोटोग्रार्फ, प्रयोगिाला, हवाइ सेवा, र्ित भण्डार लगायतका ऄधय ईद्योग व्यवसायमा) 

 रु.१० करोडदखेी माथी २२००००/-  

 रु ५ करोड दलेख.१०करोडसम्म १६५०००/-  

 रु.१ करोड दलेख ५ करोडसम्म ५५०००/-  

 रु. ५० िाखदलेख १ करोडसम्म । ३३०००/-  

 रु. २० िाखदलेख ५० िाखसम्म । २२०००/-  

 रु. १० िाखदलेख २० िाखसम्म । १६५००/-  

 रु. ५ िाखदलेख १० िाखसम्म । ११०००/-  

 रु. ३ िाखदलेख ५ िाखसम्म । ५५००/-  

२२ व्यापाररक एवं अवास कम्प्लेक्स अर्द र्नमािण गरर संचालन गने  व्यवसायमा 

 रु. ५० करोड दलेख  मालथ । ३३००००/-  

 रु  २० करोडदलेख ५० करोडसम्म । २२००००/-  

 रु. १० करोडदलेख २० करोडसम्म १६५०००/-  

 रु. ५ करोडदलेख  १० करोडसम्म   ११००००/-  

 रु. १ करोड दलेख ५ करोड सम्म   ५५०००/-  

 रु. ५० िाखदलेख १ करोडसम्म । २२०००/-  

 रु. ५० िाखसम्म । १६५००/-  

२३ प्राकृर्तक स्रोतहरु नदीजधय ढुङ्गा बालुवा माटो अदी प्रयोग गरर तयार गररएका सामग्री र्बक्री 

िुल्क 

 ढुङ्गा लगट्टी बािवुा प्रलत घनलफट  ६.५ रुलपयाँ  

 टेक्टर ७००/-  

 लट्रपर १८००/-  

 लमनी ट्रक १२००/-  

 ट्रक २४००/-  

 आटा पाकेको तयारी प्रलत गोटा  १० पैसा  

 माटो प्रलत घनलफट  २ रुलपयाँ  

 गाईँपालिका लभत्र माटो वा ढुङ्गा ईत्खनन् गदाि 

गाईँपालिकाको स्वीकृलत लिनपुने छ । स्वीकृलत लबना माटो 

ईत्खनन् गररएको पाइएमा ईत्खननमा प्रयोग भएमा । 

स्काभेटर वा डोजरिाइ प्रलत साधन रु.१ 

िाख तथा ओसारपसारका िालग प्रयोग 

भएका ढुवानी साधनिाइ रु.३० हजार प्रलत 

सवारी साधन जरीवाना िाग्ने छ । 
२४ पानी प्रिोधन र्वक्री र्वतरणको लार्ग 



 प्रलत ट्याङकर  ११०/-  

२५ सूचना तथा सचंार प्रलवलध,छापाखाना तथा सञ्चार सम्बधधीत व्यवसायहरु 

२५.१ लनजी िेत्रको हिुाक सवेा (लचठ्ठी पत्र, पोष्टि) २२०००/-  

२५.२ लनजी िेत्रका टेलिफोन, फ्याक्स सवेा, फोटोकपी, अइ.एस.लड., 

इन्टरनेट अलद समेत 
५५००/-  

२५.३ कुररयर सवेा (सामान समेतको ढुवानी) ५५००/-  

२५.४ छपाइ तथा प्रकाशन ५५००/-  

२६ र्विीय सेवाः वार्णज्य वैंक तथा र्विीय संस्था सुर्चकृत एवं दताि 

२६.१ मखु्य कायाििय २२०००/-  

 शाखा कायाििय १००००/-  

२६.२ र्विीय कम्पनी   

 मखु्य कायाििय १६५००/-  

 शाखा कायाििय ५०००/-  

२६.३ बीमा कम्पनी   

 मखु्य कायाििय १६५००/-  

 शाखा कायाििय ५०००/-  

२६.४ अइ.एम.आ., र्वदेिी मुद्रा सटही काईण्टर   

 मखु्य कायाििय ११०००/  

 शाखा कायाििय ७७००/  

२७ सहकारी संस्थाहरुलाइ पंूजीका अधारमा वार्षिक कर देहाय ऄनुसार हुने र ऄधयत्र दताि भएका 

सहकारीहरुलाइ ईर्ल्लर्खत करको २०% र्लइ सूचीकृत गररने छ ।   

 २५ करोडदलेख मालथ २७५००/-  

 १० करोड दलेख २५ करोडसम्म २२०००/-  

 ५ करोडदलेख १० करोडसम्म १६५००/-  

 १ करोडदलेख ५ करोडसम्म ११०००/-  

 ३० िाखदलेख १ करोडसम्म। ५५००/-  

 ३० िाखसम्म । ३३००/-  

२८ नेपाल सरकारका ऄधय र्नकायमा र्वर्धवत दताि भइ सकेका र यस गा.पा. मा सूचीकृत मात्र हुने 

प्रकृर्तका व्यवसायहरु 

 ५ करोडदलेख मालथ १६५००/-  

 १ करोडदलेख ५ करोडसम्म ११०००/-  

 २० िाखदलेख १ करोडसम्म ५५००/-  

 २० िाखसम्म पूँजी कारोवार ४००/-  

क्रसं. तह वगि नलवकरण ऄनमुलत/दताि 

शलु्क 

२९ र्िक्षा सेवाः संस्थागत र्वद्यालयको ऄनुमर्त पत्र/दताि, नवीकरण िुल्क 

 लस्वकृलतको िालग धरौटी   ५५०००/- 

 माध्यलमक तह ९ दखेी १२ किा सम्म क ५५०००/- ११००००/- 

  ख ३८५००/- दोब्बर 

  ग २७५००/- दोब्बर 



  घ १६५००/- दोब्बर 

 अधारभतू तह ६ दखेी ८ किा सम्म क ४४०००/- दोब्बर 

  ख ३३०००/- दोब्बर 

  ग २२०००/- दोब्बर 

  घ ११०००/- दोब्बर 

 अधारभतू तह १ दखेी ५ किा सम्म क ५५०००/- दोब्बर 

  ख ३८५००/- दोब्बर 

  ग २७५००/- दोब्बर 

  घ १६५००/- दोब्बर 

 मण्टेश्वरी  क २२०००/- दोब्बर 

  ख २२०००/- दोब्बर 

  ग २२०००/- दोब्बर 

  घ २२०००/- दोब्बर 

 लशशसु्याहार किा सचंािन क १६५००- दोब्बर 

  ख १६५००/- दोब्बर 

  ग १६५००/- दोब्बर 

  घ १६५००/- दोब्बर 

 मण्टेश्वरी, लशशसु्याहार केन्र, लवद्यािय अलदको ठाईँसारी  १२५०/- 

 मण्टेश्वरी, लशशसु्याहार केन्र, लवद्यािय अलदको नामसारी र नाम पररवतिन (मालथको वगीकरण ऄनसुारको 

दताि शलु्क ऄनसुार िाग्ने) 

 अवेदन फारम १००/- 

 ससं्थागत लवधािय धरौटी खता नलवकरण 

वालषिक 

 ५००/- 

क्र.सं. लववरण लसफाररस गररएको वालषिक कर  

३० र्िक्षा सुधार कोष   

 बािगहृ, बदृ्धामश्रम, सचंािन (प्रगलत 

ऄनसुार) 

२२००/-  

 क्िव, सघं सस्था, सचंािन दताि (प्रगलत 

ऄनसुार) 

२२००/-  

३१ गैसस र्सफाररस दस्तुर  

 वार्षिक कारोवार  नर्वकरण दस्तुर  



 रु.१० करोडदखेी मालथ ५५०००/-  

 रु.५ करोडदलेख १० करोडसम्म २७५००/-  

 रु.१ दलेख ५ करोडसम्म ११०००/-  

 रु. ५० िाखदलेख १ करोडसम्म  ५५००/-  

 रु. ३० िाखदलेख ५० िाखसम्म  ३३००/-  

 रु. १५ िाखदलेख ३० िाखसम्म   २२००/-  

 रु. १५ िाख सम्म । १२५०/-  

३२ ऄधतरार्रट्रय गैर सरकारी संस्था 

सूचीकृत 

१६५००/-  

३२.१ गैर सरकारी ससं्था सचूीकृत ५५००/-  

३३ तार्लम तथा ऄनुसधधान केधद्र संचालन ऄनुमती । 

 रु.५ करोड भन्दा माथी ५५०००/-  

 रु.१ करोड दलेख ५ करोडसम्म २७५००/-  

 रु. ५० िाखदलेख १ करोड सम्म २२०००/-  

 रु. २० िाखदलेख ५० िाखसम्म । १६५००/-  

 रु. ५ िाखदलेख २० िाखसम्म । ११०००/-  

 रु. ३ िाखदलेख ५ िाखसम्म । ५५००/-  

 रु. ३ िाखसम्म ३३००/-  

३४ कम्प्यूटर तथा भाषा प्रर्िक्षण संस्था, ड्राआर्भङ आर्धस्टच्युट, टयूिन सेधटर तथा तयारी कक्षा संचालन 

 रु. १० िाख दलेखभन्दा मालथ २७५००/-  

 रु. ५ िाख दलेख १० िाख सम्म । २२०००/-  

 रु. ३ िाख दलेख ५ िाख सम्म । ७८५०/-  

 रु. ३ िाखसम्म ५५००/-  

३५ ममित सम्भारः हेभी इर्क्वप्मेधट, बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकल, साइकल ममित, ररसोर्लङ, 

ररकण्डीसन, कारखाना तथा सर्भिर्सङ्ग, आर्धजर्नयररङ्ग, आलेक्ट्रोर्नक्स 

 रु. २० िाखभन्दा मालथ हभेी इलक्वप्मेन्ट  २७५००/-  

 रु. २० िाखभन्दा मालथ ४ पांगे्र १६५००/-  

 रु. १० िाख दलेख २० िाख सम्म   ११०००/-  

 रु. ५ िाख दलेख १० िाख सम्म । ५५००/-  

 रु.  ५ िाख सम्म । ३३००/-  

३६ रेर्डयो, र्ट.भी. घडी, पे्रिर कुकर, टेर्लफोन, र्वद्युत सामाग्री ममित केधद्र 

 रु. २० िाखभन्दा मालथ ७८५०/-  

 रु. १० िाखदलेख २० िाखसम्म   ५५००/-  

 रु. ५ िाखदलेख १० िाखसम्म । ३३००/-  

 रु. ५ िाखसम्म । २२००/-  

 रु. ३ िाखसम्म । 

 

१२५०/-  

३७ वैदेर्िक रोजगार सेवा र हाईर्जङ कम्पनीतथा जग्गा खररद र्वक्री (ररयल स्टेट) । 

 रु. १ करोड भन्दा मालथ ७८५००/-  

 रु. ५० िाखदलेख १ करोडसम्म ५५०००/-  

 रु. २० िाखदलेख ५० िाखसम्म   २२०००/-  

 रु. १० िाखदलेख २० िाखसम्म   ७८५०/-  

 रु. ५ िाखदलेख १० िाखसम्म   ४४००/-  



 १५ सय भन्दा वढी ग्राहक भएमा २२०००/-  

 पन्र सय सम्म भएमा  १६५००/-  

 एक हजार सम्म ग्राहक भएमा ११०००/-  

 पांच सयभन्दा कम भएमा ५५००/-  

 ड्राइ लक्िनसि,बालषिक ५५००/-  

४३ ऄधय व्यवसाय 

 पाकि , लपकलनक स्पट लनजी २२०००/-  

 टुर ऄपरेटर ३३००/-  

 मसाज पाििर ५५००/-  

४४ ऄस्थायी हाट वजार तथा घुम्ती पसल (ऄस्थायी हाट वजार वा घुम्ती पसल राखेर देहायको 

व्यवसायमा देहाय वमोर्जम पटके कर लाग्ने) प्रर्त र्दन 

  (क) घमु्ती पसि खनु्चा समेतमा प्रलतगोटा  ११०/-  

   (ख)   राँगा प्रलत गोटा  ११०/-  

 (ग)   ऄन्य चौपाया प्रलत गोटा  ५०/-  

  (घ)   हाँस कुखरुा प्रलत गोटा  २५/-  

  (ङ) ऄन्य सामग्री २५/-  

  (च) लमठाइ पसि, पकाएको खानेकुरा 

भोजन समेत, प्रलत लदन 

११०/-  

४५ पाटी प्यालेस  

 रु.  १० करोड भन्दा मालथ १६५०००/-  

 रु. ३ िाखदलेख ५ िाखसम्म   ३३००/-  

 रु.  ३ िाखसम्म । २२००/-  

३८ माविल, सेनेटरी, रंग अर्दको पसल  

 रु.१ करोडदलेख मालथ ३३०००/-  

 रु. ५० िाख दलेख १ करोडसम्म २७५००/-  

 रु. २० िाखदखेी ५० िाखसम्म १६५००/-  

 रु. १० िाखदलेख २० िाखसम्म   ११०००/-  

 रु. १० िाखसम्म । ५५००/-  

३९ भाँडा वतिन पसल  

 रु. २० िाखभन्दा मालथ । ७८५०/-  

 रु. १० िाखदलेख २० िाखसम्म   ५५००/-  

 रु. ५ िाखदलेख १० िाखसम्म । ३३००/-  

 रु. ३ िाखदलेख ५ िाखसम्म । २२००/-  

 रु. ३ िाखसम्म । १६५०/-  

४० कवाडी पसल ५५००/-  

४१ केवुल नेटवकि , र्स.र्स.र्ट.र्भ. क्यामरा र ऄधय च्यानल बार्षिक ग्राहक संख्याका अधारमा 

 १५ सय भन्दा वढी ग्राहक भएमा २२०००/-  

 पन्र सय सम्म भएमा  १६५००/-  

 एक हजार सम्म ग्राहक भएमा ११०००/-  

 पांच सयभन्दा कम भएमा ५५००/-  

 ड्राइ लक्िनसि,बालषिक ५५००/-  

४२ केवुल नेटवकि , र्स.र्स.र्ट.र्भ. क्यामरा र ऄधय च्यानल बार्षिक ग्राहक संख्याका अधारमा 



 रु.  ५ करोडदलेख १० करोडसम्म ११००००/-  

 रु.  २ करोडदलेख ५ करोडसम्म ६६०००/-  

 रु.  १ करोडदलेख १ करोड ९९ िाख सम्म ४४०००/-  

 रु. ५० िाखदलेख ९९ िाख सम्म ३८५००/-  

 रु. २० िाखदलेख ४९ िाखसम्म ३३०००/-  

 रु. १० िाखदलेख १९ िाखसम्म   २७५००/-  

 रु. ५ िाखदलेख ९ िाखसम्म । २२०००/-  

 रु. ३ िाखदलेख ४ िाखसम्म । १६५००/-  

 रु. ३ िाखसम्म  १३२००/-   

४६ क्याटररङ सेवा   

 ५ िाख मालथ ५५००/-  

 ३ िाखदलेख ५ िाखसम्म २२००/-  

 ३ िाखसम्म १२५०/-  

४७ सेवा िुल्क    

 रकम किम ईठाइ लदए वापत सवेा शलु्क  सयकडा रु. ५/– िाग्ने ।  

 कूतवािी धरौटी राख्ने मोहीबाट र धरौटी 

बलुझलिने जग्गाधनी जम्मा रकमको  

सयकडा २५ प्रलतशत  

४८ चलर्चत्र छायाँङ्कन सेवा िुल्क  

 गाईँपार्लका र्भत्र चलर्चत्र छायाँङ्कन िुल्क प्रर्तर्दन   

 नेपािीको  ५५००/-  

 साकि  मिुकुको  ११०००/-  

 ऄन्य मिुकुको   २७५००/-  

४९ मनोरधजन कर    

 लसनेमा हि, लभलडयो हि, साँस्कृलतक 

प्रदशिन हि, लथएटर, सलंगत तथा मनोरञ्जन 

प्रदशिन स्थिको प्रवेश शलू्कमा  

३ प्रलतशत  

 जाद ुसकि स, चटक, अलदमा दलैनक ५५०/-  

५० ब्यवसाय पररचय पाटी प्रलत वगिफीट ११०/-  

५१ टोि सधुार लवकास समाज दताि ५५०/-  

५२ कृलष समहू, मलहिा समहु, दताि ऄन्य 

सगंलठत समहू 

५५०/-  

५३ र्नमािणकमी  सूर्चकृतः (घर नक्िा 

र्डजाइन गने व्यर्ि वा फमि) 

  

 वालषिक सचूीकृत १२५०/-  

 प्रलत नक्शा दताि १२५०/-  

५४ बालुवा र्डपो  

 र्नयमानुसार राजस्व बुझाइ ऄधयत्र स्थानबाट बालुवा, र्गट्टी तथा 

माटो र्डपोमा संकलन गरी र्वक्री र्वतरण गने प्रयोजनको लार्ग यस 

गाईँपार्लकाको के्षत्रमा दताि भएको र्डपोहरुलाइ देहाय बमोर्जम 

कारोवारका अधारमा देहाय ऄनुसार ढुवानी िुल्क र्लइने छ ।  र 

सामाग्री बेच र्वखन गने र्डपोहरु  

 



५४.१ वार्षिक नवीकरण िुल्क रु. छुटै्ट बुझाईनु पनेछ ।  रु. २२००/- 

५५ कारोवार गने ऄनुमती ट्रीप संख्या 

वार्षिक 

ढुवानी शलु्क रु  

 १ दखेी ३०० ट्रीपसम्म ११०००/-  

 ३०१ दखेी ७०० ट्रीपसम्म १९८००/-  

 ७०१ दखेी १५०० ट्रीपसम्म २७५००/-  

 १५०० ट्रीपभन्दा मालथ ३८५००/-  

ईलल्िलखत ऄनसुार व्यवसायीहरुिे राजस्व बझुाइ सकेपलछ प्रयोग गने लबिको पछालड छाप िगाइ प्रमालणत गरी लदनपुने छ 

। गाईँपालिकाको छाप निगाइएको लबि प्रयोग भएको भेलटएमा प्रलत लट्रप रु. ३०,०००/- जररवाना लिने र ईि रकमको 

२५ प्रलतशत ईि कायिमा सहयोग गने सरुिाकलमििाइ प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गररने छ । 

५६ पिुपंक्षी तथा चौपाया गा.पा. भधदा बार्हर र्नकार्सको कर दस्तुर 

 चौपाया राँगो भैसी प्रलत गोटा ५००/- गा.पा. भन्दा बालहर 

िैजाँदा 
चौपाया बोका बाख्रा प्रलत गोटा  १००/- 

पंिी प्रलत गोटा १०/- 

  

सुर्चकृत िुल्क 

         गाईँपालिका िेत्र लभत्र लनमािण कायिमा सिंग्न दहेायका ईपकरण दहेाय बमोलजम वालषिक सलूचकृत शलु्क लसफाररस गररएको 

छ । 

क्र.स. लववरण अगामी अ.व.को दर 

१ स्काभेटर २२०००/- 

२ व्याक ह ुिोडर ११०००/- 

३ ऄन्य सलूचकृत (सप्िायसि, पसि, ससं्था अदी) १६५०/- 

४ परामशि दाता १२५०/- 

५ लनमािण व्यवसायी सलूचकृत ४४००/- 

६  मेिलमिाप कताि सलृचकृत १२५०/- 

 

होटल तथा रेषु्टरा, पाटी प्यालेस र ररसोटहरु 

               गाईँपालिका िेत्रमा रहकेा होटेि तथा रेषु्टरा पाटी प्यािेस र ररसोटहरुकोको िालग राजस्व ऄसिु गने   कायिका िालग 

दहेाय ऄनसुारको मापदण्ड कायम गनि लसफाररस गने र प्रत्येक मापदण्डिाइ १० ऄंक लदइ कुि ऄंक ३० हनेुगरी दहेाय 

ऄनसुार मलु्यांकन गने  ।  

                                                                  

 

क. के्षत्रफल 

ओगटेको के्षत्रफल व.मी. ऄंक भार 

१० वगि मीटर भन्दा कम १ 

१० दखेी ५० वगि मीटर ४ 

५० दखेी १०० वगि मीटर ६ 

१०० दखेी २०० वगि मीटर ८ 

२०० दखेी माथी  १० 

 

ख. एक पटकमा सेवा प्रदान  गने संख्या 



सेवा प्रदान संख्या जना ऄंक भार 

१० जना भन्दा कम १ 

१० दखेी ३०  ४ 

३० दखेी ५०  ६ 

५० दखेी १००  ८ 

१०० दखेी माथी  १० 

 

ग.पँूजी लगानी 

लगानी रकम ऄंक भार 

२ िाख सम्म १ 

२ िाख दलेख ५ िाख ४ 

५ िाख दलेख १५ िाख ६ 

१५ िाख दलेख ५० िाख  ८ 

५० िाख दलेख मालथ १० 

 

घ. मूल्यांकन 

कुि ऄंकको मलु्यांकन ऄंक भार 

१० दलेख कम ५५००/- 

१० दलेख १५ ११०००/- 

१५ दलेख २० २२०००/- 

२० दलेख २५ ५५०००/- 
२५ दलेख मालथ ११००००/- 

 

 

ऄनुसूची ४ 

(दफा ६ सँग सम्बर्धधत) 

सवारी साधन कर 

ऄटो ररक्सा , इ-ररक्सा ठेलागाडा दताि तथा वार्षिक िुल्कको दर 

क्र.स. र्ववरण दताि िुल्क वार्षिक कर 

१ ऄटो ररक्सा (सवारी साधन कर) १३२९/- १६५०/- 

२ इ ररक्सा (सवारी साधन कर) १२५०/- १२५०/- 

 

 

 

 

ऄनुसूची ५ 

(दफा ७ सँग सम्बर्धधत) 

जडीबुटी, कवाडी र जीवजधतु करः 

 

१ वार्षिक  १२५०/- 



 

                                                                                         ऄनुसूची ६ 

(दफा ८ सँग सम्बर्धधत) 

मनोरञ्जन कर वापत करको दरहरु 

क्र.स. र्ववरण करको दर 

१ मनोरञ्जन कर प्रलत लटकट  लटकटमा १० प्रलतशत 

२ स्थायी लसनेमा हि लटकटमा ५ प्रलतशत 

3 सकि स र खेि चटक अलदिाइ दलैनक १२५०/- 

4 रमाइिो मेिा सांस्कृलतक कायिक्रम अलद प्रलतलदन (अयोजक सगं 

मनुाफा मिुक भएमा लिने) 

१२५०/- 

 

 

ऄनुसूची ७ 

( दफा ९ सँग सम्बर्धधत ) 

र्वज्ञापन कर 

क्र.सं. र्वज्ञापनको र्कर्सम र्वज्ञापन दस्तुर दर प्रर्त वगिर्फट  मर्दरा सूती जधय 

र्वज्ञापन 

दस्तूर  

१ होलडिङ्ग बोडि (लवज्ञापन पाटी) रु.१५०।– (प्रलत वषि) ५० % थप  

२ लनयोनसाइन बोडि रु.१००।– (प्रलत वषि) ५० % थप  

३ ग्िोसाइन (लवद्यतुीय) बोडि रु.२००।– (प्रलत वषि) ५० % थप  

४ चिलचत्र बोडि रु.३००।– (प्रलत वषि) ५० % थप  

५ लत्र लभजन बोडि रु.२००।– (प्रलत वषि) ५० % थप  

६ स्क्रोरि लभजन बोडि रु.२००।– (प्रलत वषि) ५० % थप  

७ ब्यानर/लफल्मी पोस्टर रु.१२००।– (प्रलत गोटा प्रलत हप्ता) ५० % थप  

८ ऄकाशे बेिनु रु १०० ।-(प्रलत वगिफीट प्रलत मलहना) ५० % थप  

९ व्यवसायी भवन प्रवेशद्धार 

लवज्ञापन 

रु.५००।– (प्रलत वषि) ५० % थप  

१० घमु्ती (गाडीमा) लवज्ञापन रु.११००।– (प्रलत हप्ता ) ५० % थप  

११ स्टि रु.११००।– (प्रलत लदन) ५० % थप  

१२ व्याग प्याग रु.११००।– (प्रलत लदन प्रलत गोटा) ५० % थप  

13 वालकङ्ग बेिनु प्रलत लदन रु.१००।– प्रलत गोटा ५० % थप  

१4 पोि व्यानर प्रलत हप्ता प्रलत व्यानर रु.२००।– ५० % थप  



१५ जात्रा मेिा खेिकूद लवज्ञापन प्रलत हप्ता प्रलत वगिफीट रु.१००।– ५० % थप  

१६ सटर पेलन्टङ्ग प्रलत वषि रु.२०।– प्रलत वगिलफट ५० % थप  

१७ लडलपएस बोडि  प्रलत वगिफीट रु ५०।- ५० % थप  

१८ िाइट बोडि प्रलत वगिफीट रु ८०।- ५० % थप  

१९ लडलजटि होलडिङ्ग बोडि प्रलत वगिफीट रु १००।- ५० % थप  

२० घरको छतमालथ राख्न े टेलिफोन 

तथा ऄन्य टावर 

११०००/-  

 
 

ऄनुसूची ८ 

(दफा १० सँग सम्बर्धधत) 

बहाल र्वरौटी करका दरहरु 

१ साविजलनक स्थानमा बनेका घर सटरहरुको प्रलतसटर, कोठा  टेण्डर प्रलतस्पधािका अधारमा कायम 

गने  

२ घमु्तीहरु मालसक प्रलत वगि लम. ५०।०० 

३ टहराहरु मालसक प्रलत वगि लम. ५०।०० 

४ गोदामहरु मालसक प्रलत वगि लम. ५०।०० 

५ ऄन्य सरंचनाहरु मालसक गाईँपालिकाको लनणियानसुार  गाईँपालिकाको लनणियानसुार हनेुछ 

 

                                                                                          ऄनुसूची ९ 

(दफा ११ सँग सम्बर्धधत) 

पार्कि ङ िुल्कको दर 

क्र.स. लववरण िुल्क रकम रु 

१ बस, लमनी बस,  ट्रक र टे्रक्टर (प्रलत लदन) ३५ 

२ साना सवारी साधनहरु (प्रलत लदन) २० 

३ २ पाङगे्र सवारी साधन  १० 

 

 

 

 

 

 

 

ऄनुसूची १० 

( दफा १२ सँग सम्बर्धधत  ) 

स्थानीय पूवािधार ईपयोग सेवा िुल्क 

क्र.स. सवारी साधनको लकलसम शलु्क (प्रलत लदन) 



१ बस, ट्रक  ११०/- 

२ ट्याक्टर ठूिो ४० हषिपावर भन्दा बढी  ११०/- 

३ लमनी बस,  ट्रक, लजप  ६६/- 

४ टेक्टरठूिो ४० हषिपावर भन्दा घटी  ५५/- 

५ लनजी कार,  भाडा कार  ५५/- 

६ मोटरसाआकि, स्कुटर  २५/- 

७ लवदशेी बस,  ट्रक २२०/- 

८ लवदशेी लमलन बस, ट्रक, लजप १७०/- 

९ लवदशेी कार र ट्याक्सी १७०/- 

 

ऄनुसुची ११ 

( दफा १३ सँग सम्बर्धधत  ) 

दताि , ऄनुमर्त, र्सफाररस तथा प्रमार्णत दस्तुर 

 

र्स.न. र्ववरण दस्तुरको दर कैर्फयत 

 र्सफाररस  

१ नाता प्रमार्णत   

 नेपािीमा ५५०/-  

 ऄंगे्रजीमा  ६५०/-  

२ नागररकता र्सफाररस   

२.१ वंशज नागररकताको लसफाररश  १२०/-  

२.२ बैवालहक ऄंलगकृत नागररकताको लसफाररश ११००/-  

२.३ प्रलतलिलप नागररकता लसफाररश ११०/-  

२.४ राहदानी लसफाररस १००/-  

२.५ बहाि करको िेखाजोखा लसफाररस  १५०/-  

२.६ मोलह िगत कट्टाको लसफररस १५०/-  

२.७ घरजग्गा करको िेखाजोखा लसफररस  २५०/-  

२.८ जन्मलमलत प्रमालणत गने  २५०/-  

२.९ व्यापार व्यवसाय बन्द भएको सञ्चािन नभएको वा 

हुदँै नभएको लसफाररस गने  

२५०/-  

२.१० लमिापत्रको कागज गराईने लनवेदन दतािगनि लसफाररस 

गने  

२५०/-  

२.११ लववालहत वा ऄलववालहत प्रमालणत गने  ३३०/-  

२.१२ लनशलु्क वा सशलु्क स्वास््य ईपचारको लसफाररस  ००/-  

२.१३ ऄंगे्रजी माध्यममा लसफाररस तथा प्रमालणत  ५००/-  

२.१४ घर, बाटो प्रमालणत गने  २२०/-  



२.१५ व्यलिगत लववरण प्रमालणत गने  २२०/-  

२.१६ पजुािमा थर कायम गने लसफाररस २००/-  

२.१७ फरक—फरक नाम थर जन्मलमलत तथा प्रमालणत दवुै 

नाम गरेको व्यलि एकै हो भन्ने लसफाररस गने  

३००/-  

२.१८ नामथर जन्मलमलत सशंोधनको लसफाररस ५००/-  

२.१९ जग्गाधनी पजुाि हराएको लसफाररस २००/-  

२.२० कागज र मन्जरुीनामा प्रमालणत गने  १५०/-  

२.२१ लकिाकाट गने लसफाररस गने, सरंिक प्रमालणत गने 

तथा सस्थागत, व्यलिगत सरंिक लसफाररस  

२५०/-  

२.२२ सरंिक प्रमालणत गने तथा सस्थागत, व्यलिगत सरंिक 

लसफाररस 

१५०/-  

२.२३ हकवािा वा हकदार प्रमालणत गने  १५०/-  

२.२४ नामसारी गने लसफाररस गने  २५०/-  

२.२५ जग्गा हक सम्बन्धमा लसफाररस गने  २५०/-  

२.२६ मतृक सगं नाता प्रमालणत तथा सजिमीन मचुलु्का गने  २५०/-  

२.२७ सामान्य वा लवलवध प्रकारका लसफाररस  ११०/-  

२.२८ चार लकल्िा प्रमालणत  ५००/-  

३ अम्दानी प्रमार्णत (ऄंगे्रजीमा)   

३.१ रु १० िाख सम्म   ११००/-  

३.२ रु १०  िाख भन्दा मालथ प्रलत िाखमा (१ िाख)   ३३००/-  

४ अम्दानी प्रमार्णत (नेपालीमा)   

४.१ रु १० िाख सम्म ५५०/-  

४.२ रु १० िाख दखेी १६ िाख सम्म ६६०/-  

४.३ रु १६ िाख भन्दा मालथ  ११००/-  

५ ईद्योग दताि र्सफाररस   

५.१ साना ईद्योग ५५०/-  

५.२ मझौिा ईद्योग ६७५/-  

५.३ ठुिा ईद्योग  ११००/-  

५.४ ईद्योग ठाईँसारी गनि लसफाररस ४५०/-  

५.५ जीलवत रहकेो लसफाररस गने  १७५/-  

५.६ पवूि प्राथलमक लवद्यािय खोल्न लसफाररस र ऄनमुलत 

लदने  

५५९/-  

६ जग्गा (र्धतो) मुल्याङ्ककन (ऄंगे्रजी/नेपाली) 

र्सफाररि मुल्याङ्कन गने 

  

६.१ रु १० (दश) िाख सम्म ११००/-  

६.२ रु २० (बीस) िाख सम्म १९८०/-  

६.३ रु २० (बीस) िाख दखेी ५० (पचास) िाख सम्म ३८५०/-  

६.४ रु ५० (पचास) िाख दखेी १ (करोड) सम्म ४४००/-  

६.५ रु १ (करोड) भन्दा मालथ ४५००/-  

७ र्वद्यालयको कक्षा थप गने र्सफाररि गने   

७.१ सामुदार्यक वा सरकारी   

 बाि लवकास केन्र सञ्चािन ऄनमुती  ११० /-  

अधारभतु लवद्यािय २२०/-  



मा.लव. ५५०/-  

स्नातक/स्नातकोत्तर ११००/-  

७.१ र्नजी   

 बाि लवकास केन्र सञ्चािन ऄनमुती  ५५०/-  

 अधारभतु लवद्यािय ११००/-  

  मा.लव १६५०/-  

स्नातक/स्नातकोत्तर २२००/-  

८ नया ँर्वद्यालय खोल्ने ऄनुमर्तको र्सफाररि गने   

 सामूदार्यक   

  बाि लवकाश केन्र सञ्चािन ऄनमुती  ५५०/-  

 अधारभतु लवद्यािय १६५०/-  

 मा.लव २७५०/-  

 स्नातक/स्नातकोत्तर ३८५०/-  

 र्नजी   

 बाि लवकाश केन्र सञ्चािन ऄनमुती  ७८५०/-  

 अधारभतु लवद्यािय ७८५०/-  

  मा.लव. ७८५०/-  

 घ) स्नातक/स्नातकोत्तर ७८५०/-  

९ कोलचङ्ग सने्टर खोल्ने लसफाररस ३३००/-  

१० कम्प्यटुर आलन्स्टच्यटु खोल्ने लसफाररस ३३००/-  

११ प्रालवलधक लशिािय खोल्न लसफररस  ५५००/-  

१२ छुट जग्गा दताि लसफाररस ५ रोपनी सम्म ११००/-  

१३ छुट जग्गा दताि लसफाररस ५ रोपनी भन्दा मालथ १९८०/-  

१४ पािन पोषणको िागी लसफाररस गने लनशलु्क  

१५ अर्थिक ऄवस्थाको र्सफाररस गने   

१५.१ लवपन्नताको लसफाररस लनशलु्क  

१५.२ सम्पन्नताको लसफाररस ५५०/-  

१५.३ लवद्यािय ठाईँसारर लसफाररस गने  ११००/-  

१६ टेर्लफोन, धारा तथा र्वद्युत जडानको र्सफाररस   

 अर. सी.सी. पक्की घर ३३०/-  

 ऄन्य घर २२०/-  

१७ काठ दाईराको लनकासी प्रलतवोट   

काठ  ५५०/-  

कु-काठ १००/-  

१८ सजिलमन मचुलु्का गरेको शलु्क ३३०/-  

१९ घर, पसि, बन्द कोठा खिुाईने मचुलु्का  १६५०/-  

२० चाररलत्रक लसफाररस २७५/-  

२१ भवन लनमािणको साधारण स्वीकृलत सम्बन्धी लसफाररस  ३३०/-  

२२ छात्रवलृत्त सम्बलन्ध लसफाररस ११०/-  

२३ पेन्शन लमिान लसफाररस २७५/-  

२४ ससं्था दताि लसफाररस ५५०/-  



२५ जालतय पलहचान लसफाररस  ११०/-  

२६ प्रचलित काननू ऄनसुार प्रत्यायोलजत ऄलधकार 

बमोलजम ऄन्य लसफाररस गने 

१७५/-  

२७ ऄधय दस्तुर   

२७.१ लनवेदन फारम दस्तरु २०/-  

२७.२ ऄनसुलूच फारम  २०/-  

२७.३ लनवेदन दताि शलु्क  १०/-  

२७.४ कोटेशन फारम शलु्क  अलथिक लनयमाविी 

ऄनसुार 

 

२७.५ टेन्डर फारम शलू्क  अलथिक लनयमाविी 

ऄनसुार 

 

१८ र्नवेदन नक्कल प्रर्त पाना   

 कायािियको तफि बाट गनुि परेमा  रु १० प्रलतपाना  

 अफैिे गरी िगेमा  रु ५ प्रलतपाना  

१२ घर लनमािण नक्साको नक्कि दस्तरु १५०/-  

 

                                  नक्सा पास ऄर्भलेख प्रयोजनका लार्ग 

१ भइु तिा  प्रलत वगिलफट रु ४ रँुपैया 

२ पलहिो तिा  प्रलत वगिलफट रु ६ रँुपैया 

३ दास्रो तिा  प्रलत वगिलफट रु ८ रँुपैया 

४ सो भन्दा माथी प्रलत वगिलफट रु ९ रँुपैया 

 

 
ऄनुसूची १२ 

(दफा १४ सँग सम्बर्धधत) 

जररवाना तथा कर छुट सम्बर्धध र्ववरण 

छुट तथा जररवानाको दर कैर्फयत 

लगट्टी, ढुङ्गा, वािवुा ऄवैध ईत्खनन् गरेमा प्रलत ट्रयाक्टर रु. २२००/- पलहिो  र 

पटकेमा हरेक  पटक क्रमश ५५००/-  

ढुवानी गरेको माि समेत 

जफत गररनेछ  

लगट्टी, ढुङ्गा, वािवुा ऄवैध ईत्खनन ्गरेमा प्रलत लट्रपर रु. ५५००/- पलहिो पटक  र 

पटके क्रमश ११०००/- 

ढुवानी गरेको माि समेत 

जफत गररनेछ 

स्काभेटर र जेलसलभ प्रयोग गरी लगट्टी, ढुङ्गा, वािवुा ऄवैध ईत्खनन् गरेमा रु. 

४५०००/- 

 

ऄवैध रुख कटान गरेमा प्रलत रुख  रु. ११००/- 

तोलकएको कर तथा शलु्क तोलकएको समयमा नबझुाएमा शलु्कको ५ प्रलतशत 

जररवाना िाग्नेछ । 

 

नक्शा पास नगरी लनमािण सम्पन्न सरंचनाको ऄलभिेख प्रमालणत गदाि ५० प्रलतशत दण्ड 

जररवाना िाग्नेछ ।  

 

यो काननु जारी भए पश्चात बन्ने सरंचनाको हकमा िाग ुहनेुछ । 



एक व्यलिबाट ऄको व्यलिमा नक्शा नामसारी गनुिपरेमा नक्शा पास दस्तरुको २० 

प्रलतशत िाग्नेछ ।  

जन्मदताि शलु्कः ३५ लदन लभत्र लनशलु्क,  लविम्ब शलु्क रु २७५/- 

मतृ्य ुदताि शलु्कः ३५ लदन लभत्र लनशलु्क,  लविम्ब शलु्क रु ११०/- 

लववाह दताि शलु्कः३५ लदन लभत्र लनशलु्क,  लविम्ब शलु्क रु ५५०/- 

बसाइसराइः ३५ लदन लभत्र लनशलु्क,  लविम्ब शलु्क रु ५०००/- 

बसाइसराइ गाईँपालिका ३५ लदन लभत्र लनशलु्क, लविम्ब शलु्क रु २५०/-  
सम्बन्ध लवच्छेद लसफाररस शलु्कः ३५ लदन लभत्र लनशलु्क,  लविम्ब शलु्क रु १०००/- 

सम्पती कर तथा मालपोत करमा 

(क) अलथिक वषिको पलहिो ६ मलहनामा बझुाएमा जम्मा कर रकममा १० प्रलतशत छुट 

 

 (ख) १ वषिको बक्यौतामा थप  १० प्रलतशत जररवाना 

(ग) २ वा २ भन्दा बढी वषिको बक्यौतामा  १५ प्रलतशत जररवाना 

व्यवसाय नर्वकरण कर 

(क) अलथिक वषिको पलहिो ३ मलहनामा बझुाएमा जम्मा कर रकममा  यस अ.ब.मा लनधािररत 

गररएको दताि शलु्कको ५०  

प्रलतशत छुट 

(ख) १ वषिको बक्यौतामा  थप १० प्रलतशत जररवाना 

(ग) २ वा २ भन्दा बढी वषिको बक्यौतामा  १५ प्रलतशत जररवाना 

 

 


