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रघगुगँा गाउँपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको ऐन, २०७9 

प्रस्तावनााः रघगुगँा गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि 2079/80 को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न 
गनिको लनलित्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट दिने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक 
व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको संववधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बिोजिि रघगंुगा 
गाउँपालिकाको गाउँसभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

क) पषृ्ठभलूिाः नेपािको संववधान बिोजिि स्थावपत स्थानीर् सरकारिे आफ्नै स्रोत साधनिे आफ्नो 
सरकार संचािन तथा आफ्नो के्षत्र लभत्रको ववकास लनिािण कार्ि सम्पन्न गनुिपने ििि बिोजिि र्स 
रघगंुगा गाउँपालिकािे  स्थानीर् िनताको आलथिक÷सािाजिक िगार्तको क्षिताको आधारिा कर तथा 
अन्र् शलु्क िगाउने प्रर्ोिनका िालग स्थालनर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को िफा ६५ विोजििको 
रािश्व परािशि सलिलतिे र्ो प्रलतवेिन तर्ार गरेको छ ।    

ख) रािश्वको िौििुा अवस्थाको ववश्लेर्णाः चाि ुआलथिक वर्ििा रघगंुगा गाउँपालिकाको आन्तररक आर् रु 
10003000।– (अक्षरूपी एक करोड तीन हिार) हनेु अनिुान गररएकोिा सोको प्राप्ती हाि सम्ि 
भईनसकेकािे उक्त आम्िानी प्रालप्त गनिका िालग सबैिे प्रर्त्न गनुिपने िेजखन्छ । आगािी आ.व. िा रु 
6583०००/‒ (अक्षरूपी पैसठ्ठी िाख लत्रर्ासी हिार िात्र) हनेु अनिुान गररएको छ । सो अनिुानको 
ववस्ततृ वववरण तपलसि बिोजिि छ । 
 

१. सम्पजत्त कराः  2,0०,०००/- 

२. घर िग्गा बहाि कराः    80,०००/- 
३. घर िग्गा रजिषे्ट्रशन शलु्काः १०,००,०००/- 
४. सवारी साधन कर (ररक्सा, टाँगा िगार्त): १,०००/- 
५. सेवा शलु्क (स्थानीर् पूवािधार तथा सेवा उपर्ोगिा) 10,30,000/- 
६. िस्तरु (स्थानीर् तहबाट हनेु लसफाररस िगार्तिा) २2,00,000/- 
७. पर्िटन शलु्काः 2०,०००/- 
८. ववज्ञापन कराः  २,०००/- 
९. व्र्वसार् कराः 2,50,000/- 
१०. भलूिकर (िािपोत): 5,00,000/- 
११. िण्ड िररवानााः 5०,000/- 
१२. िनोरञ्जन कराः 10,०००/- 
१३. बहाि ववटौरी शलु्क (लतल्केनी भवन र रूईसे भ्र्टुावर): १,९0,000/- 
१४. प्राकृलतक श्रोत साधन कर: 10,00,,०००/- 
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  (नदिहरू तथा अन्र् स्थानिा उपिब्ध िहत्तर बहत्तर, काष्ठिन्र् पिाथि, तातोपानी कुण्ड) 
१५. िडीवटुी, कवाडी र िीविन्त ु(िह सिेत) कर: 50,०००/- 

िम्िााः 65,83,000/- 
 

उपरोक्त करहरूको बावर्िक अनिुान आ.व. 2079/80 का िालग तपलसि बिोजिि शीर्िकगत प्राप्त हनुे 
अनिुान गररएको छ । 

तपलसि 

रािश्व संकेत शीर्िक वावर्िक अनिुान कैवफर्त 

११३१४ भलुिकर (िािपोत) 500000   

११३१५ घरिग्गा रजिषे्ट्रशन िस्तरु 1000000   

११३१३ सम्पजत्त कर 200000   

११३२१ घर बहाि कर 80000   

११३२२ बहाि लबटौरी शलु्क 190000   

११६३२ िलडवटुी, कवाडी र िीविन्त ुकर 50000   

१४२१९ 
अन्र् सेवा शलु्क तथा लबक्री (पाकि , बनभोि, स्थि, भ्र् ुटावर 
तथा ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा लबक्री सिेत) 

1000000   

१४२२९ अन्र् प्रशासलनक िस्तरु (बोिपत्र लबवक्र सिेत) 50000   

१४२२१ न्र्ावर्क िस्तरु (न्र्ार्ीक सलिलतको सिेत) 8000   

१४२२४ पररक्षा शलु्क 50000   

१४२४५ नाता प्रिाजणत िस्तरु 150000   

१४२४४ व्र्जक्तगत घटना लबिम्ब िस्तरु 100000   

१४२४९ अन्र् िस्तरु 635000   

१४२५३ व्र्वसार् रजिषे्ट्रशन िस्तरु 100000   

१४६११ व्र्वसार् कर 150000   

१५१११ बेरूि ुअसिु भई प्राप्त आर् 50000   

१४३१२ 
प्रशासलनक िण्ड, िररवाना र िफत (ठेक्का पट्टा र अन्र् 
नक्शापास) 50000   

१४३१३ धरौटी सिर स्र्ाहा 20000   

१४२४३ लसफाररस िस्तरु 2200000   

िम्िा 6583000   
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ग) रािश्व नीलतहरुाः गररववको रेखािलुन रहेका िनतािाई िकाि नपने गरर र्स रघगंुगा गाउँपालिका लभत्र 
प्रगलतजशि कर िगाई अलधकालधक कर उठाइने र करको िर भन्िा िार्रा फरावकिो बनाइने नीलत 
अविम्बन गररने छ ।  

घ) करका आधारहरुाः नपेािको संववधान, स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४, प्राकृलतक स्रोत तथा ववत्त 
आर्ोग ऐन, तथा अन्र् प्रचलित ऐन काननु हरु । 

ङ) आगािी आ.व.को िालग प्रस्ताववत कर तथा गैर कर रािस्वका श्रोतहरु तपजशि बिोजिि रहेका छन ्।   

१. संजक्षप्त नाि र प्रारम्भ:- (1) र्स ऐनको नाि “आलथिक ऐन, 207९” रहेको छ । 

(2) र्ो ऐन 207९ साि श्रावण 1 गतेिेजख रघगंुगा गाउँपालिका क्षेत्रिा िागू हनुेछ । 

२. सम्पलत कराः गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र सम्पजत्त करका िालग अनसूुची (१) िा तोवकए बिोजिि सम्पजत्त 
कर/घरिग्गा कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

(१) गाउँपालिकािा िोटरबाटोिे छोएका घडेरी िग्गाहरुको िूल्र्ाङ्कन अनसूुची १(क) बिोजिि हनुेछ । 

(२) गाउँपालिकािा िोटरबाटोिे नछोएका घडेरी िग्गाहरुको िूल्र्ाङ्कन अनसूुची १(ख)बिोजिि हनुेछ । 

३. भलूिकर (िािपोत): गाउँपालिका क्षते्रलभत्र अनसूुची (2) बिोजिि भलूि कर (िािपोत) िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ ।  

४. घर वहाि कराः  गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र कुन ै व्र्जक्त वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, 
टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोखरी पूरै आजंशक तवरिे वहाििा दिएकोिा अनसूुजच (3) बिोजिि घर 
िग्गा वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ ।  

५. व्र्वसार् कराः गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूँिीगत िगानी र आलथिक कारोवारका 
आधारिा अनसूुची (4) बिोजिि व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. िलडबटुी, कवाडी र िीविन्त ुकराः गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र कुन ैव्र्जक्त वा संस्थािे ऊन, खोटो, िलडबटुी, 
वनकस, कवाडी िाि र प्रचलित कानूनिे लनर्ेध गररएको िीविन्त ुवाहेकका अन्र् ितृ वा िाररएका 
िीविन्तकुो हाड, लसङ, प्वाखँ, छािा िस्ता बस्तकुो व्र्वसावर्क कारोवार गरेवापत अनसूुची (5) 
बिोजििको कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

७. सडक उपर्ोग सेवा शलु्क: गाउँपालिका क्षते्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनको हकिा अनसूुची (6) 
बिोजिि सडक उपर्ोग सेवा शलु्क िगाईनेछ । अन्र्था व्र्वस्था भएको हकिा प्रिेश काननु स्वीकृत 
भई सो काननुिा भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुेछ । 

८. ववज्ञापन कराः गाउँपालिका क्षते्रलभत्र हनुे ववज्ञापनिा अनसूुची (7) बिोजिि ववज्ञापन कर िगाइने र 
असूि उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा 
सोवह बिोजिि हनुेछ । 
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९. िनोरन्िन कराः गाउँपालिका क्षते्रलभत्र हनु ेिनोरन्िन व्र्वसार् सेवािा अनसूुची (8) बिोजिि व्र्वसार् 
कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था 
भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुेछ । 

१०. बहाि लबटौरी शलु्काः गाउँपालिका क्षते्रलभत्र आफुिे लनिािण, रेखिेख वा संचािन गरेका अनसूुची (9) िा 
उल्िेख भए अनसुार हाट बिार वा पसििा सोही अनसूुजचिा भएको व्र्स्था अनसुार बहाि लबटौरी 
शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

११. पावकि ङ शलु्काः गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकि ङ सवुवधा उपिब्ध गराए वापत 
अनसूुची (10) बिोजिि पावकि ङ शलु्क िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ। 

१२. टे्रवकङ्ग, कोर्ोवकड, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग शलु्काः  गाउँपालिकािे आफ्नो 
क्षेत्रलभत्र टे्रवकङ्ग, कार्ोवकड, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग सेवा वा व्र्वसार् 
संचािन गरेवारत अनसूुची (11) बिोजििको शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१३. सेवा शलु्क, िस्तरुाः गाउँपालिकािे लनिािण, संचािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनसूुची (12) िा उजल्िजखत 
स्थानीर् पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुजचिा व्र्वस्था भए अनसुार 
शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१४. पर्िटन शलु्काः गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट अनसूुची (१3) िा उजल्िजखत 
िरिा पर्िटन शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा 
अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुेछ । 

१५. िण्ड िररवाना:  गाउँपालिकािे आफ्नो क्षते्रलभत्रको हकिा लनर्ि ववपररत कार्ि गने वा सिर्िा करहरू 
िाजखिा नगने व्र्जक्त वा संस्थािाई अनसूुची (१४) बिोजिि िररवाना िाग्नेछ । 

१६. कर छुटाः र्स प्रलतवेिन बिोजिि कर लतने िावर्त्व भएका व्र्जक्त वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन वकलसिको 
कर छुट दिईने छैन ।  

१७. कर तथा शलु्क संकिन सम्बजन्ध कार्िववलधाः र्ो प्रलतवेिनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क 
संकिन सम्बजन्ध कार्िववलध गाउँपालिकािे तोके अनसुार हनुेछ । 

१८. र्स प्रलतवेिनिा नतोवकएका अन्र् कर, सेवा शलु्क र िस्तरु प्रचलित नपेाि काननुिा व्र्वस्था भई 
हािको प्रचलित िरिा र त्र्स्तो काननुिा उल्िेख नभएको ववर्र्िा गाउँ कार्िपालिकािे लनधािरण गरे 
बिोजिि हनुेछ । 

िालथ उल्िेख भए बिोजिि करका िरहरु अनसूुचीिा सिावेश गररएको छ । 
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अनसूुची १ 

सम्पत्ती कर 

क्र.स. िूल्र्ाङ्न वववरण करका िर 
1 घर िग्गाको लनम्न िूल्र्ाङ्कनिा   
 - रु १ िाख सम्ि रू. 60  
 - रू १ िाख िेजख ५ िाख सम्ि रू. १20  
 - रू ५ िाख िेजख १० िाख सम्ि रू. ३60  
 - रू १० िाख िेजख १५ िाख सम्ि रू. 600  
 - रू १५ िाख िेजख २० िाख सम्ि रू. 1200 
 - रू २० िाख िेजख ३० िाख सम्ि रू. १440  
 - रू ३० िाख िेजख ४० िाख सम्ि रू. 3240  
 - रू ४० िाख िेजख ५० िाख सम्ि रू. 6600  
 - रू ५० िाख िेजख ८० िाख सम्ि रू. 9600  
 - रू ८० िाख िेजख १ करोड सम्ि रू. 14400 
 - रू १ करोड िालथ ०।6० प्रलतशत 
नोटाः िूल्र्ाङ्कन रकििाई नजिकको िाखिा (Round Figure)पररणत गरी करको िर लनधािरण हनुेछ । 

 

िग्गाको न्रू्नति िूल्र्ाङ्कन हि (सम्पजत्त तथा भलूिकर प्रर्ोिनका िालग सिेत) 

१. रघगंुगा गा.पा. वडा नं १ (सालबक बािकु, बेगखोिा गा.लब.स.) 

क. बेगखोिा बिारिा पने िोटरबाटो र लभलत्रबाटोिा पने घडेरी िग्गाको प्रलत रोपनी रु 
70००००|-(सात िाख िात्र) 

ख. बेनी िेजख राखु भगवती हिैु बेग िाने बाटोको िार्ाँ बाँर्ा पने घडेरी र्ोग्र् िग्गा प्रलत रोपनी रु 
350०००|- ( लतन िाख पचास हिार िात्र ) 

ग. सालबक बािकु गाववस वडा नं १/क िा पने लतप्ल्र्ाङको िोटर बाटोको िाँर्ा बाँर्ा पने घडेरी 
र्ोग्र् िग्गा प्रलत रोपनी रु 180००००|- (अठार िाख रूपैर्ाँ िात्र)  

२. रघगंुगा गा.पा. वडा नं २ ( सालबक राख ुभगवती गा.वव.स.) 
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क. सालबक राखु वपप्िे गा.वव.स. को अजन्ति लसिाना िेजख सालबक बेगखोिा गा.वव.स. को लसिाना 
सम्ि पने सालबक राखु भगवती गा.लब.स. अन्तगित िोटर बाटोको िाँर्ा बाँर्ा घडेरी र्ोग्र् िग्गा 
(लभर पवहरो बाहेक) प्रलत रोपनी रु १३२००००|- (तेह्र िाख लबस हिार रूपैर्ाँ िात्र) 

३. रघगंुगा गा.पा. वडा नं ३ (सालबक राख ुवपप्िे गा.वव.स.) 

क. सालबक राखु वपप्िे गा.वव.स अन्तगित पने रघगंुगा (गिेश्वोर) पिुको िखु िेजख गार्त्री िजन्िर 
घिुाउने ताि हिैु झोिुंग ेबगर सम्िको िसु्ताङ िाने िोटरबाटोका िाँर्ा बाँर्ा घडेरी र्ोग्र् िग्गा 
प्रलत रोपनी रु 1950000|- (उन्नाईस िाख पचास हिार रूपैर्ाँ िात्र) 

ख. गिेश्वोर पिुको िखु िेजख वपप्िे र भगवती गा.वव.स. को लसिाना सम्ि िोटरबाटोको िार्ाँबार्ाँ 
तथा रघगंुगा ििलबद्यतु ्आर्ोिनािे अलधग्रहण गरेको िग्गाको िाँर्ा बाँर्ापने घडेरी र्ोग्र् िग्गा प्रलत 
रोपनी रु 1500000|- (पन्र िाख रूपैर्ाँ िात्र) 

ग. बगैचा-रानीपौवा-ररलसनचौतारी हुँिै बेगको लसिाना सम्िको बेग िाने बाटोको तथा गिेश्वर पिुको 
िखुिेजख कुतबाग्ङ हुँिै िौवाफाँट िोड्ने िोटरबाटोक िार्ाँबार्ाँ घडेरी र्ोग्र् िग्गा प्रलत रोपनी रू. 
1300000/- (तेह्र िाख रूपैर्ाँ िात्र ) 

घ. र्स वडा लभत्रका शाखा तफि का लनम्नािसुारका साना कच्ची िोटरबाटोहरूको वररपरर (िार्ाँबार्ाँ) 
को घडेरी र्ोग्र् िग्गा प्रलत रोपनी रू. 550000/- (पाँच िाख पचास हिार रूपैर्ाँ िात्र) 

 रानीपौवा-बखनगौडा-खररपानी-लभरपाटा 
 रानीपौवा-भाटी-हरखकि -साररट 

 गैराघर-पाटढाँड-गाउँपालिका 
 छोटडाडाँ-िगुेपानी-िौवाफाँट 

 ििेुपानी-िौवाफाँट 

 िालिका-िौवाफाँट 

 िलिका-किेिाबाङ्ग 

 िौवाफाँट-फूिबारी-िहतारे-अक्षेता 
 काउरूख-अक्षेता-किेिाबाङ्ग 

 बवुढचौर- स्वािीबोट 

 एकघरे-धोखि-बाउनचौर 

 पनुढाँड-िाछरेखोिा 
 ठूिोखकि -चौरेिटोि-वालिनडाँडा 
 ज्ञानोिर् िावव-चाउटी 

४. रघगंुगा गा.पा. वडा नं ४ (सालबक िग्नाि िलिििा गा.वव.स.) 

क. सालबक िग्नाि िलिििा अन्तगित पने िोटरबाटो छोएका घडेरी र्ोग्र् िग्गा (लभर पवहरो 
बाहेक) प्रलत रोपनी रु 400000/-  (चार िाख रूपैर्ाँ िात्र) 
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५. रघगंुगा गा.पा. वडा नं ५ (सालबक झी गा.वव.स.) 

क. सालबक झी गा.वव.स. हाि रघगंुगा गाउँपालिका वडा नं. ५ िा पने जझ-ँपाखापानी सडक 
खण्डको िाँर्ा बाँर्ाका िोटरबाटोको िग्गा प्रलत रोपनी रू. ७०००००|-  (सात िाख रूपैर्ाँ िात्र) 

ख. रघगंुगा गाउँपालिका वडा नं. ५ िा पने जझ-ँटोड्के िोटरबाटो, धारखकि -जझ ँिोटरबाटो, जझ-ँ
फुिडाँडा, जझ-ँलसिाफाँट-जझगरूक िोटरबाटोको िार्ाँबार्ाँको िग्गा प्रलत रोपनी रू. 550000/- 
(पाँच िाख पचास हिार रूपैर्ाँ िात्र) 

ग. जझ-ँपाखापानी िोटरबाटोको िार्ाँबार्ाँको िग्गा प्रलत रोपनी रू. १०,००,०००।- (िश िाख 
रूपैर्ाँ िात्र) 

६. रघगंुगा गा.पा. वडा नं ६ (सालबक पाखापानी गा.वव.स.) 

क. पाखापानी गा.वव.स.को कृवर् सडकको िाँर्ा बाँर्ा ठाडाखानी गाउँसम्िको घडेरी िग्गा प्रलत 
रोपनी रु 50००००/-  (पाँच िाख रूपैर्ाँ िात्र) 

७. रघगंुगा गा.पा. वडा नं ७ (सालबक जचिखोिा गा.वव.स.) 

क. सालबक जचिखोिा गाववसिा पने िोटरबाटो िाँर्ा बाँर्ा घडेरी र्ोग्र् िग्गा (लभर पवहरो बाहेक) 
प्रलत रोपनी रु २5००००|-  (िईु िाख पचास हिार रूपैर्ाँ िात्र) 

८. रघगंुगा गा.पा. वडा नं ८ (सालबक कुइनिंेगिे गा.वव.स.) 

क. सालबक कुइनेिंगिे गाववस िा पने िोटरबाटोको िाँर्ा बाँर्ा घडेरी र्ोग्र् िग्गा (लभर पवहरो 
बाहेक) प्रलत रोपनी रु १50०००|-  (एक िाख पचास हिार रूपैर्ा िात्र)
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अनसूुची १ ख 

िालथ उल्िेजखत बाहेक रघगंुगा गाउँपालिका लभत्रका ववलभन्न वडाको िग्गाको बलगिकरण तथा िूल्र्ाङ्कन 

लस.न. गा.पा. वडा नं.  साववकको ठेगाना 
खेततफि  बारीतफि  

अब्बि िोर्ि लसि चाहार अब्बि िोर्ि लसि चाहार 

१ रघगंुगा गा.पा. १ सालबक बेगखोिागा.वव.स.१-९ 40000 350०० 30००० 250०० 240०० 230०० 200०० 16००० 

२ रघगंुगा गा.पा. २ सालबक भगवतीगा.वव.स.१-९ ६९३०० ६२७०० ५०६०० ३०८०० ३८५०० ३५२०० २५३०० २२००० 

३ रघगंुगा गा.पा. ३ 

सालबक वपप्िे िौवाफाटगा.वव.स.१-४ 80000 73400 66800 60200 66800 60200 53600 47000 

सालबक वपप्िे िौवाफाट गा.वव.स. ५-७ १19600 106400 93200 80000 80000 734000 66800 60200 

सालबक वपप्िे िौवाफाट गा.वव.स. ८-९ 66800 60200 53600 47000 53600 47000 44800 41500 

४  रघगंुगा गा.पा. ४ सालबक िग्नाि िलिििागा.वव.स.१-९ 50000 47000 4400० 41000 45000 42000 39000 37000 

५ रघगंुगा गा.पा. ५ सालबक झी गा.वव.स.१-९ ५३१३० ४५५४० ३७९५० ३०३६० ४५५४० ३७९५० ३०३६० २५३०० 

६ रघगंुगा गा.पा. ६ सालबक पाखापानीगा.वव.स.१-९ 45००० 400०० 35००० 3000० 30000 25००० 200०० 150०० 

७ रघगंुगा गा.पा. ७ सालबक जचिखोिागा.वव.स.१-९ 40000 38000 3500० 3300० ३३००० २७५०० २२००० १६५०० 

८ रघगंुगा गा.पा. ८ सालबक कुइनेिंगिेगा.वव.स.१-९ 55000 4500० 35००० 300०० 40००० 350०० 300०० 250०० 
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अनसूुची २ 

िफा ३ सगँ सम्बजन्धत 

भलूि कर (िािपोत) 
प्रलत रोपनी रु. १५ का िरिे िगाइने छ | 

अनसूुजच ३ 

( िफा ४ सगँ सम्बजन्धत ) 
घर बहाि कर 

गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै ब्र्जक्त वा संस्थािे भवन, घर, पसि ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, िग्गा वा पोखरी पूरै वा 
आजंशक तवरिे बहाििा दिएकोिा बहाि रकिको १० प्रलतशतका िरिे हनु आउने रकि घर बहाि कर 
िाग्नेछ।  

अनसूुजच 4 

( िफा 5 सगँ सम्बजन्धत ) 

व्र्वसार् कर 

क्र.स. व्र्वसार्को नाि तथा वकलसि बावर्िक कर रू.  िताि िस्तरु रू. 
1 व्र्ापररक वस्त ु   

 - लडिर लसप सबै प्रकारका 2000 60०० 
 - लडपाटििेन्टि स्टोर 2000 5००० 
 - साईकि 1000 २5०० 
 - िोटर साईकि 3000 600० 
 - अन्र् सवारी साधन ववके्रता 2500 12००० 
 - कम्प्र्टुर, ववद्यतु सािान, रेलडर्ो, टेलिलभिन, 

क्र्ािेरा 
20०० 60०० 

 - पेट्रोलिर्ि पिाथि ववके्रता 30००  
 - सबै प्रकारका हाडिवेर्र पसि (लनिािण 

सािाग्री सिेत) 
३5०० १2००० 

 - कापेट वववक्र  २5०० 6००० 
 - काठ तथा जस्टि फलनिचर पसि 30०० 6००० 
 - वकराना पसि (खुद्रा लबके्रता) १2०० २5०० 
 - वकराना पसि )लबके्रताथोक (  1700 ३5०० 
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 - फिफूि तथा तरकारी पसि 700 १2०० 
 - कपडा/फेन्सी  पसि 1500 ३5०० 
 - सनु पसि उच्च िध्र्ि र सानो 4500, 

3000, 1700 
१2०००, 6०००, 
३5०० 

2 लनिािण व्र्वसार् ईिाित   

 - गाउँपालिका क्षेत्रिा प्रधान कार्ाििर् भएका 
लनिािण व्र्वसार्ी 

  

 - क वगि 7000  
 - ख वगि 6000  
 - ग वगि 5000  
 - घ वगि 3500 १2००० 
3 उत्पािन िूिक उद्योग   
 - साना घरेि ुउद्योग 700 १2०० 
 - िध्र्ि घरेि ुउद्योग 2000 २5०० 
 - ठूिा घरेि ुउद्योग 3800 ४5०० 
4 कृवर् तथा वन िन्र् उद्योग   
 - कुटानी वपसानी सवहतको तेि पेल्ने लिि 2000 6००० 
 - कुटानी वपसानी लिि १5००  35०० 
 - फलनिचर उद्योग 30००  6००० 
 - पश ुिाना उद्योग १200 6००० 
 - पोल्ट्री फिि उच्च (१००० गोटा भन्िा 

िालथ) 
१7००  6००० 

 - पोल्ट्री फिि सानो  )गोटा सम्ि १०००(  १2००  ३5०० 
 - बंगरु पािन व्र्वसार् 1500 6००० 
 - बाख्रा पािन व्र्वसार् (2० भन्िा िालथ प्रलत 

गोटा रू. १०० थप) 
9००  १4०० 

 - भेंडा पािन व्र्वसार् (2० भन्िा िालथ प्रलत 
गोटा रू. १०० थप) 

9००  14०० 

 - गाई पािन व्र्वसार् (५ भन्िा िालथ प्रलत 
गोटा रू. १०० थप) 

9००  १4०० 

 - भैंसी पािन व्र्वसार् (५ भन्िा िालथ प्रलत 9००  १4०० 
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गोटा रू. १०० थप) 
 - कृवर् उत्पािन 9०० १7०० 
5 पर्िटन उद्योग   
 - होटेि सानो १7००  30०० 
 - होटेि ठूिो २5००  40०० 
 - िदिरा सिेत लबवक्र गने होटेि िि  3500  
 - स -साना जचर्ा तथा खािा पसि १200 200० 
 - रेषु्टरेन्ट एण्ड बार 2000 ३5०० 
 - िि 2500 ३5०० 
 - गिि/लडस्को/िोहोरी रेषु्टरेन्ट 38००  6००० 
6 सेवा उद्योग   

 - अफसेट प्रसे 2500 6००० 
 - िेटर प्रसे 1500 ३5०० 
 - चिजचत्र लभलडर्ो 1500 ३5०० 
 - सावििलनक पररवहन सेवा (गा.पा. लभत्र 

प्रधान कार्ाििर् भएका) 

3800 १2००० 

 - सावििलनक पररवहन सेवा (गा.पा. लभत्र 
शाखा कार्ाििर् भएको) 

3000 6००० 

 - फोटोग्राफी १200 25०० 
 - प्रर्ोगशािा 1700 6००० 
7 लनिािण उद्योग   
 - लसिेन्ट ब्िक उद्योग 30०० १2००० 
 - िेटि लग्रि उद्योग 3000 6००० 
 - ईट् टा उद्योग (जचम्नी भट्टा) 4000 १2००० 
 - ईट् टा उद्योग  )साधारण भट् टा(  1700 6००० 
 - अन्र् उद्योग 1200-6००० 35००-१2००० 
8 संचार सेवा   
 - NTC 10000  
 - N Cell 12000  
 - लनिी िोबाईि सेवा केन्द्र 1500 २5०० 
 - लनिी टेलिफोन तथा फ् र्ाक्स सेवा १200 २5०० 
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 - सञ् चार सेवा, टेलिकि ववतरण केन्द्र 1000 १7००० 
 - फ् र्ाक्स, फोटोकपी तथा वप्रन्टर १5००  30०० 
 - िोबाईि फोन लबक्री तथा ििित 20००  35०० 
 - कुररर्र सेवा 700 २5०० 
 - साईबर सेवा 1400 २5०० 
 - Screen Print छपाई तथा प्रकाशन १200 ३5०० 
 - फोन (Inquiry)इन्क्वार्री 700 १7०० 
9 ववत्तीर् सेवा   
 - आलथिक कारोबार सिेत गने ववत्तीर् 

कम्पनीको िखु्र् कार्ाििर् 
5500  

 - ववत्तीर् कम्पनीको शाखा कार्ाििर् 3800  
 - लबिा कम्पनी 5000  
 - वविेशी िदु्रा सटही २200  
 - िनी ट्रान्सफर ३500  
 - लधतो पत्र कारोबार १700  
 - लनिी क्षेत्रका वाजणज्र् बैङ्कहरु 60००   
 - लनिी क्षेत्र सिेतको स्वालित्विा रहेका 

बैङका शाखा कार्ाििर्हरु 
4000  

 - लबिा कम्पनीका शाखा वा सम्पकि  
कार्ाििर्हरु 

2500  

 - सभेर्र सेवा केन्द्र 1500  
10 स्वास््र् सेवा   
 - गैर सरकारी अस्पताि 2500  
 - साििुावर्क अस्पताि 2000  
 - लनिी स्तरका अस्पताि तथा ररसचि सेन्टर 2500  
 - नलसिङ होि 2500  
 - ल्र्ाब तथा जक्िलनक 1500  
 - होलिर्ोप्र्ाथी तथा प्राकृलतक जचवकत्सा 

जक्िलनक 
१200  

 - और्लध पसि थोक )िनस्वास््र्(  2500  
 - और्लध पसि खुद्रा )िनस्वास््र्(  1500  
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 - और्लध पसि ( आर्वेुदिक) 1500  
 - और्लध पसि  )पश ुस्वास््र्(  1500  
 - पश ुपंक्षी िाना पसि 1500  
 - िडी बटुी पसि 9०0  

11    ववशरे्ज्ञ परािशि तथा अन्र् व्र्ावसावर्क सेवा   
 - जचवकत्सक 6000 १2००० 
 - िन्त जचवकत्सक ररसचि 6000 १2००० 

 - पश ुजचवकत्सक १700 १2००० 

 - कववराि १700 १2००० 

 - ईजञ् िलनर्र २500 १2००० 

 - कानून व्र्वसार्ी २500 १2००० 

 - िोलतस परािशि केन्द्र १2०० २5०० 
    िेखापरीक्षक   
 - क वगि 6००० १2००० 
 - ख वगि 45००० 10००० 
 - ग वगि ३5०० 8००० 
 - घ वगि २5०० 6००० 
  लबिा एिेण्ट १7००  
  सभेएर १7०० 6००० 
  अनवुािक १7०० 6००० 
  नोटरी पजब्िक सेवा १7०० 6००० 
  अनसुन्धानकताि तथा परािशििाता भार्ा अनवुािक  

 सिेत 
१7०० 6००० 

  कम्प्र्टुर एनालिष्ट तथा प्रोग्रािर २2०० 6००० 
  शेर्र ििाि २2००  
  सािान ढुवानी कताि कम्पनी २2०० 60०० 
  संस्थागत पेण्टर 5000 6००० 
  म्र्ान पावर कम्पनी शाखा कार्ाििर् 3000  
  अन्र् कन्सल्टेन्सी एवं परािशि सेवा 1700 50०० 

12 जशक्षा सेवा   
 - लनिी क्षेत्रका पूवि प्रा .वव.  1200 १7०० 
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 - लनिी क्षेत्रका आधारभूत स्कुि 22०0 ४5०० 
 - लनिी क्षेत्रका िा.वव.(१० कक्षा सम्ि) 2700 6००० 
 - लनिी क्षेत्रका िा.वव.(१२ सम्ि) ३500 7००० 
 - लनिी क्षेत्रका क्र्ाम्पस ४500 १2००० 
 - लनिी क्षेत्रका होस्टेि 35०0 6००० 
 - तािीि तथा अनसुन्धान केन्द्र 1500 6००० 
 - प्रववलधक जशक्षािर् 1500 6००० 

 - टाइवपङ, कम्प्र्टुर तथा भार्ा प्रजशक्षण केन्द्र 
संस्था 

2500 6००० 

 - ट् र्शुन तथा कोजचङ सेन्टर २500 9००० 
13 ििित तथा संभार    
 - हेभी ईक्वीपिेन्ट ििित केन्द्र 2700 १2००० 
 - बस, ट्रक, कार ििित केन्द्र 2000 6००० 
 - िोटर साईकि ििित केन्द्र 1500 30०० 
 - साईकि तथा अन्र् ििित केन्द्र 900 १5०० 
 - रेलडर्ो, टेलिलभिन, घडी, प्रशेर कुकर, 

टेलिफोन, सेट, वहटर र लबद्यतुीर् सािान 
ििित केन्द्र 

१200 १7०० 

 - फोटोकपी, वप्रन्टर, कम्प्र्टुर ििित केन्द्र 1400 २2०० 
 - अन्र् ईिेजक्ट्रक्स तथा ईिेक्ट्रोलनक्स 1400 27०० 

14 अन्र् सेवा   
 - ववज्ञापन एिेन्सी १200 २7०० 
 - वैिेजशक रोिगार सेवा 2000 ३5०० 
 - स्विेशी रोिगार सेवा 600 १2०० 
 - ररर्ि स्टेट 2700 6००० 
 - ब्र्टुी पाििर 900 १7०० 
 - ड्राई क्िीनसि 900 १7०० 
 - फोटो स्टुलडर्ो 900 १7०० 

 - साईन बोडि / पेन्टीङ सेवा 900 १7०० 

 - हिाि पसि 900 १4०० 
 - िास ुलबके्रता १4००  २2०० 
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 - टेिसि )कपडा सवहतको(  1700 २5०० 
 - टेिसि  १200 १7०० 
 - लसिाई प्रजशक्षण केन्द्र  १200 १7०० 

15  िालथको वलगिकरणिा नपरेका अन्र् ववववध सेवा 
तथा व्र्वसार् 

  

 - कपडा ितु्ता पसि १200 १7०० 
 - छािा ितु्ता पसि उच्च 1700 २2०० 
 - छािा ितु्ता पसि साधारण १200 १7०० 
 - छािा ितु्ता लनिािण तथा ििित केन्द्र १200 १7०० 
 - भाँडा पसि उच्च 1700 २7०० 
 - भाँडा पसि िध्र्ि 1400 २2०० 
 - भाँडा पसि साधारण १200 १7०० 
 - टंकीिा राजखएका पसिहरु 600 १2०० 
 - चरुा पसि 700 १2०० 
 - िेजशनरी पाटि पिुाि पसि 2700 ४5०० 
 - ड्राईलभङ ईजन्स्टच्र्टु 2500 27०० 
 - पान पसि 700 १2०० 
 - किर ल्र्ाब १200 २2०० 
 - लडजिटि किर ल्र्ाब 2500 ३5०० 
 - फ्िेक्स, वप्रन्टर सेवा 1400 २2०० 
 - अलडर्ो तथा लभलडर्ो क्र्ासेट सेन्टर १200 २2०० 
 - िूध डेरी १200 २2०० 
 - िूध जचस्र्ान केन्द्र 2000 २7०० 
 - स्र्ालनटरी सािानको पसि 1400 २2०० 
 - प्िाजस्टक िेच कुसी  तथा अन्र् सािाग्री 

पसि 
१200 २2०० 

 - ग्र्ास लसलिण्डर लबके्रता 1700 २7०० 
 - होजिर्ारी उद्योग १200 २2०० 
 - कोल्ड लड्रङ्कस पसि १200 २2०० 
 - उन/धागो पसि 900 १4०० 
 - कस्िेवटक्स पसि 1700 २7०० 
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 - स्टेशनरी 1400 २2०० 
 - स्टेशनरी होिसेि 2000 २7०० 
 - पत्र पलत्रका पसि 900 १4०० 
 - लिष्ठान् न पसि 1400 २2०० 
 - लिक्वर )िदिरा िन्र् (पसि  2700  
 - पाउरोटी, िसिा, िाििोठ, िैन बत्ती िस्ता 

घरेि ुउद्योग 
१200 २2०० 

 - कृवर् फिफूि तथा वन नसिरी व्र्वसार् 9०० १4०० 
 - कृवर् वीउ लबिन भण्डार 900 १7०० 
 - िाना तथा आि,ु प्र्ाि थोक लबवक्र पसि १200 २2०० 
 - केबि प्रशारण िाईन ३500 6००० 
 - एफ. एि. रेलडर्ो प्रशारण 2500 ४5०० 
 - एफ. एि. रेलडर्ो (साििुावर्क) 2000 ४5०० 
 - पिु हाउस/स्नकुर १200 ३5०० 
 - ट्रान्सपोटि सेवा १200 २20० 
 - ठेका भाडा 900 १4०० 
 - िाटाका भाडा 900 १4०० 
 - िाििको पसि 900 १4०० 
 - डािा नाङिा पसि 900 १4०० 
 - सोिार पावर सप्िार्सि 1400 २2०० 
 - खेिौना तथा उपहार सािाग्री पसि 1400 २2०० 
 - चस्िा ििित तथा लबक्री केन्द्र १200 २2०० 
 - पेपर हेण्डीक्राफ्ट सम्बन्धी पसि 900 १4०० 
 - िलडबटुी पसि १200 २2०० 
 - पाँच वा सो भन्िा बढी पसि रहेको प्रा .लि.  3800  
 - अन्र् ववलभन् न प्रकारका प्रा .लि.  2800  
 - चाउलिन उद्योग 1000 6००० 
 - स्वीलिङ्ग पिु २2०० 6००० 
 - लिनरि वाटर उद्योग 2200 १2००० 
 - लिनरि वाटर होिसेि पसि 1400 २8०० 
 - पाटी प्र्ािेस 2500 ३5०० 
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 - आल्िलुनर्ि उद्योग २200 6००० 
 - अन्र् पसि १200 २8०० 
 

पटके बिार तथा हाट बिार कर:  

क्र.स. व्र्वसार्   कर रू.  
1 फेन्सी कपडा प्रलत पसि 6००  
2 ठेका भाडा प्रलत पसि 300  
3 िाटोको भाडा प्रलत पसि 200  
4 िािि प्रलत पसि २50  
5 औिार भाडा प्रलत पसि 1५ 

 

200 

 

6 सनु चाँिी प्रलत पसि ५50  
7 जचर्ा नास्ता प्रलत पसि 200  
8 डािा नाङिा प्रलत पसि 25०  
9 चरुा पोते प्रलत पसि २50  
10 जिरा िसिा प्रलत पसि 2५0  
11 िलडबवुट प्रलत पसि २०0  
12 ितु्ता प्रलत पसि 400  
13 अन्र् पसि हेरेर 150-700  

 

पटके व्र्वसार् कर : 
क्र.स. वववरण कर रू.  

1 भैंसी, रांगा प्रलत गोटा प्रलत पटक १०0  
2 खसी, बोका प्रलत गोटा प्रलत पटक ५0  
3 हाँस, कुखुरा प्रलत गोटा प्रलत पटक( चल् िा 

बाहेक) 
२०  

4 घमु्ती व्र्वसार् (फेन्सी) २50  
5 घमु्ती व्र्वसार् (अन्र्) १50  
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खानी/ ढुङ् गा ढुवानी : 
क्र.स. वववरण कर रू.  

1 ट्रर्ाक्टर प्रलत वट्रप ( खरी ) 7००  
2 ट्रर्ाक्टर प्रलत वट्रप ( ढुङ्गा ) 500  
3 वट्रपर प्रलत वट्रप ( खरी ) 1000  
4 वट्रपर प्रलत वट्रप ( ढुङ्गा ) 700  

 

अनसूुजच ५ 

(िफा ६ सगँ सम्बजन्धत) 
िलडबवुट, कबाडी र िीविन्त ुकर 

गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र उत्पािन भई लनकासी हनुे िेहार्का िािवस्त ु(िलडववुट, कवाडी र िीविन्त)ु िा 
िेहार् बिोजििको न्रू्नति र अलधकति कर िर सीिालभत्र रही असिु गररनेछ । 

क्र.सं. िाि वस्तकुो नाि ईकाई अलधकति 

१ ऊन प्रलत के.िी. रू. २ 

२ खोटो प्रलत के.िी. रू.४ 

३ वनकस (खर), बाववर्ो, पराि, लनगािो, 
िोक्ता, अजम्िसो 

प्रलत ट्याक्टर रू. ५०० 

४ खालि लससी (िदिरा र अन्र्) प्रलत ट्रक/ट्याक्टर/सवारी रू. ५०० 

५ खालि लससी (ववर्र) प्रलत ठूिो ट्रक रू. १००० 
६ प्िाजस्टक बोटि ट्रक/ट्याक्टर/सवारी रू. ५०० 
७ िटुको बोरा प्रलत ट्रक/ट्याक्टर/अन्र् सवारी रू. ५०० 
८ गािेन्टको कपडाको टुक्रा प्रलत ट्रक/ट्याक्टर/अन्र् सवारी रू. ५०० 
९ कापेटको टुक्रा प्रलत ट्रक/ट्याक्टर/अन्र् सवारी रू. ५०० 
१० िटु र प्िावष्टकको बोरा प्रलत ट्रक/ट्याक्टर/अन्र् सवारी रू. ५०० 
११ परुानो वटन, ड्रि प्रलत ट्रक/ट्याक्टर/अन्र् सवारी रू. ५०० 
१२ परुानो कागि प्रलत ट्रक/ट्याक्टर/अन्र् सवारी रू. ५०० 

१३ पलत्रका प्रलत ट्रक/ट्याक्टर/अन्र् सवारी रू. ५०० 

१४ अन्र् कागि प्रलत ट्रक/ट्याक्टर/अन्र् सवारी रू. ५०० 

१५ धातकुा टुक्रा, फिाि, वपत्ति, तािा प्रलत ट्रक/ट्याक्टर/अन्र् सवारी रू. ५०० 

१६ थोलत्रएर काि निाग्न ेिेजशनरी औिार प्रलत ट्रक/ट्याक्टर/अन्र् सवारी रू.१००० 
१७ पोलिलथन पाईपका टुक्राहरू प्रलत ट्रक/ट्याक्टर/अन्र् सवारी रू. ५०० 

१८ लससाका टुक्रा वा धिुो प्रलत ट्रक/ट्याक्टर/अन्र् सवारी रू. ५०० 
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१९ काँचको धिुो र टुक्रा प्रलत ट्रक/ट्याक्टर/अन्र् सवारी रू. ५०० 

२० प्रचलित काननुिे लनर्ेध गरे बाहेकका िरेका 
वा िाररएका पशकुा: 

  

 क) हाड प्रलत के.िी. रू. ७ 
 ख) लसङ्ग प्रलत के.िी रू. ८ 
 ग) खुर प्रलत के.िी. रू. ७ 
 घ) छािा सानो प्रलत के.िी रू. २० 
 ङ) छािा ठूिो प्रलत के.िी. रू. ३० 

 

अनसूुजच ६ 

( िफा 7 सगँ सम्बजन्धत ) 
सडक उपर्ोग सेवा शलु्क 

क्र.स. सवारी साधनको वकलसि कर रू 
1 बस, ट्रक, िहरी अन्र् हेभी गाडी १4०० 
2 भाडाका कार, िीप, भ्र्ान र ट्रर्ाक्टर १200 
3 भाडाका पावर टेिर १2०० 
4 भाडाका लिलन बस, लिलन ट्रक १200 
5 लनिी कार, लिलन बस र ट्रक १200 
6 स्कुटर, िोटरसाईकि तथा अन्र् सवारी २5० 

नोट:  

गाउँपालिका लभत्रका सबै सडकहरूिा सडक उपर्ोग सेवा शलु्क िगाईनेछ । 

अनसूुजच 7 

( िफा 8 सगँ सम्बजन्धत ) 

ववज्ञापन कर 

क्र.स. वववरण कर रू. 
लनिी स्थि सावििलनक स्थि 

1 बिार क्षेत्रको छेउछाउिा प्रलत वगि वफट 15 15 
2 सहार्क िागिको छेउछाउिा 10 10 
3 व्र्ावसावर्क ब्र्ानर प्रलत हप् ता 40 40 
4 व्र्ावसावर्क प्रचार प्रसार गाडीबाट िाईवकङ प्रलतदिन 80 80 
5 व्र्ावसावर्क प्रचार प्रसार अन्र् साधन बाट 40 40 

नोट:- प्रिेश काननुिा उल्िेख भएको हकिा सोही बिोजिि हनुछे । 
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अनसूुची 8 

( िफा 9 सगँ सम्बजन्धत ) 

क) िनोरञ् िन कर 

क्र.स. िनोरञ् िनका साधन कर रू.  
1 लसनेिा हि, लभलडर्ो हि, साँस्कृलतक प्रिशिन 

स्थि, लथएटर, संगीत तथा िनोरञ् िन प्रिशिन 
स्थिको प्रवेश शलु्किा 

2  

2 िाि,ु सकि स, चटक आदििा प्रलतदिन 250  
३ िेिा िहोत्सब सञ्चािन अनिुलत ५०००  

नोट:- प्रिेश काननुिा उल्िेख भएको हकिा सोही बिोजिि हनुछे । 

ख) व्र्ावसावर्क लभलडर्ो कर : 

क्र.स. लभलडर्ो कर रू.   
1 प्रलत लभलडर्ो 2५0   

 

अनसूुजच 9 

( िफा 10 सगँ सम्बजन्धत ) 
बहाि लबटौरी शलु्क 

गाउँसभािे आवश्र्क ठानेिा कार्िपालिकािे लनणिर् गरे बिोजिि हनुे । 

अनसूुजच 10 

( िफा 11 सगँ सम्बजन्धत ) 

पावकि ङ्ग शलु्क 

क्र.स.  वववरण कर रू.  
1 िोटरसाईकि  5  
2 कार, िीप, भ्र्ान 20  
3 अन्र् ठूिा सवारी साधन 50  
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अनसूुजच 11 

(िफा 12 सगँ सम्बजन्धत ) 

टे्रवकङ्ग, कोर्ोवकड, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग शलु्क 

गाउँसभािे आवश्र्क ठानेिा कार्िपालिकािे लनणिर् गरे बिोजिि हनुे । 

 

अनसूुजच १२ 

(िफा १३ सगँ सम्बजन्धत) 
क) सेवा शलु्क : 

क्र.स. िूल्र्ाङ्कन सेवा शलु्क रू. 
अ) िूल्र्ाङ्कन सेवा शलु्काः- 

1  अचि सम्पत्ती िूल्र्ाङ्कन  ०।२०% (प्रलत हिार रू.२) 
2  आर्स्रोत प्रिाजणत (कृवर् आम्िानी सिेत) ०।१५% (प्रलत हिार रू.१।५) 
 

आ)  न्र्ावर्क िस्तरुहरूाः- 
3  लििापत्र शलु्क  १००० 

न्र्ावर्क सलिलत लनवेिन िस्तरु १00 
इ) अन्र् शूल्क तथा िस्तरुहरूाः- 

4  घर नम्बररङ्ग प्िेट (कच्ची घर प्रलत गोटा) २5० 
5  घर नम्बररङ्ग प्िेट (पक्की घर) 6०० 
6  स्थिगत प्राववलधक सेवा शलु्क १7०० 
7  स्थिगत सििलिन  ५5० 
8  िचुलु्का प्रिाजणत 250 
9  तिसकु िगार्त अन्र् कागिात प्रिाजणकरण रू. १ िाख सम्ि १५०/- र त्र्स भन्िा 

िालथ 0.15% 
10  प्रिाजणकरण िस्तरु 200 
11  सिूह िताि १2०० (नववकरण तोवकए बिोजिि प्रत्र्ेक 

पटक लनवकरणिा रू. 6००) 
12  सहकारी संस्था 6००० (नववकरण प्रत्र्ेक वर्ििा रू. २5००) 
13  नाफािूिक संस्था िताि २५००/1000 
14  सेवा ििुक संस्था िताि 1200/500 

15  नक् कि प्रिाजणत िस्तरु (िािपोत सिेत) 20० 
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16  अन्र् प्रशासलनक िस्तरु, सेवा शलु्क तथा 
िस्तरुहरू 

बेरूि ुअसिु भई प्राप्त आर्, धरौटी सिर 
स्र्ाहा 
ववलभन्न ऐन बिोजिि तोवकएको िरिा लिने 
(लनवेिन िस्तरु, प्रशासलनक िस्तरु, ठेक्का 
पट्टाको लनवेिन, िगार्तका अन्र् आम्िानीहरू) 

ई)  पररक्षा आबेिन िस्तरु : 
17  १) अलधकृतस्तर  : 

२) नास ुस्तराः 
३) खररिार स्तर   : 
४) शे्रणी लबवहन र अन्र्  

रु.१0००|- 
रु.8००|-  

रु.6००|-   

रु.4००|- 
उ) नाता प्रािाजणत िस्तरुाः- 

18  नाता प्रिाजणत  400/- 
ऊ) व्र्जक्तगत घटना िताि:  

क्र.स. घटना लबिम्ब शलु्क   
1 िन्ि िताि  

रावष्ट्रर् पररचर् पत्र तथा 
पजञ्जकरण ऐन, २०७६ 
र लनर्िाविी, २०७७ 
बिोजिि हनुेछ । 

 
2 ितृ्र् ुिताि  
3 वववाह िताि  
4 बसाई सराई गरी आउने  
5 बसाई सराई गरी िाने  
6 प्रलतलिवप सबै घटनाको  
7 सम्बन्ध ववच्छेिको  

पनुश् च: घटना ितािको हकिा घटना घटेको ३५ दिन लभत्र कुनै प्रकारको  शलु्क िगाईने छैन । 

ऋ) नक्सा पास िस्तरु-: 

क्र.स.  वववरण प्रस्ताववत करका िर  
1 आधलुनक RCC घरको   
 क) नर्ाँ घर   
 - नक्सा पास लनवेिनको ५००  
 - भईु तिा र पवहिो तिािा प्रलत वगि वफट 4  
 - िोस्रो र तेस्रो तिािा प्रलत वगि वफट 5  
 - तेस्रो तिा भन्िा िालथ प्रलत वगि वफट ५  
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 ख) अलभिेख घर सम्पन्न   
 - ROW लभत्र नपरेका प्रलत वगि वफट ८  
 - ROW लभत्र परेका प्रलत वगि वफट १२  
2 पखाििको प्रलत वगि वफट 0।30 पैसा  
3 अस्थार्ी छाप्रो (नक्शा अलनवार्ि पेश गनुिपने)   
 - ५००   वगि वफट सम्िको 800  
 - ५०० वगि वफट भन्िा िालथको 1।50  
4 कच् ची घर (अस्थार्ी लनिािण ईिाित पत्र 

अलनवार्ि लिनपुने)  
250  

 पक्कीन घर लनिािण र अस्थार्ी छाप्रो लनिािण ईिाित दिंिा क्रिश: रु ५०००।- र १०००।-
धरौटी लिईनेछ।त्र्स्तो धरौटी रकि लनिािण कार्ि सम्पन्नश भए पश्चात २०% िे हनु आउने रकि 
कट्टान गरी वफताि दिईनेछ । नक्शा पास फाराि शलु्क रु ५००।- िाग्नेछ । 

ए) भौलतक संरचनाको ह्रास कट्टी 
क्र.सं. भौलतक संरचना वनकेो साि ह्रास कट्टी प्रलतशत कैवफर्त 

१ संरचना वनेको १ बर्ि नकटेको अवस्थािा ०  

२ संरचना वने पलछ प्रत्र्ेक बर्ििा २%  

 नोट: ह्रास कट्टी अलधकति ५० बर्िसम्ि हनुेछ । त्र्स भन्िा वढी बर्ि भएको संरचनाको ह्रास 
कट्टी हनुेछैन । 

अनसूुजच १२ ख 

(िफा १३ सगँ सम्बजन्धत) 
लसफारीस िस्तरु:- 
क्र.सं. वववरण िस्तरु रू. 
१. उद्योग लसफाररस  

 - साना उद्योग ६००  
 - िझौिा उद्योग १२००  
 - ठूिा उद्योग १८००  
 - हाईड्रोपावर िताि लसफारीस 12000 
 - अन्र् उद्योगहरू प्रकृलत हेरी  1000-15000  

२. लनिी ववद्यािर् सञ् चािन तथा कक्षा थप अनिुलत लसफाररस  
 - पूवि प्रा .वव.  1200 
 - कक्षा १-५ 1700 
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 - कक्षा ६-८ 2000 
 - कक्षा ९-१० 2200 
 - कक्षा  ११-१२ 2800 
 - स्नातक तह 3500 

3.  ववद्यतु लसफाररश (थ्री फेि) 600 
4.  लबद्यतु लसफाररस साधारण/घरार्सी 30०  
5.  खानेपानी सम्बन्धी लसफाररस 40०  
6.  टेलिफोन िडान सम्बन्धी लसफारीस 40० 
7.  िन्ि लिलत प्रिाजणत 40०  
8.  पाररवाररक वववरण 40०  
9.  स्थाई वा अस्थाई बसोबास सम्बन्धी लसफाररस 60०  
10.  चार वकल्िा प्रिाजणत 50०  
11.  ग्रालिण क्षेत्रको घरबाटो लसफाररस २50 
12.  बिार क्षेत्रको घर बाटो लसफाररस 400 
13.  घर कार्ि लसफारीस (कच्ची घर) 30० 
14.  घर कार्ि लसफारीस (पक्की घर) 50० 
15.  घर िग्गा नािसारी लसफाररस 40०  
16.  छुट िग्गा िताि लसफारीस 6०० 
17.  फुकुवा लसफाररस 40०  
18.  भवन लनिािण प्रलतलिवप 1200 
19.  घर नक्सा प्रिाजणत 600 
20.  घर नक्सा नववकरण 4०० 
21.  घर नक्सा नािसारी 400 
22.  घर लनिािण सम्पन् न लसफाररश (RCC) १200 
23.  घर लनिािण सम्पन् न लसफाररश (कच्ची ) 500 
24.  लनिी क्षेत्रका रुख कटान लसफाररस (प्रलत गोटा) 200  
25.  पेन्शन काडि वा सो सम्बन्धी अन्र् लसफाररस (नपेािी) 25०  
26.  पेन्शन काडि वा सो सम्बन्धी अन्र् लसफाररस (भारलतर्) 6०० 
27.  पेन्शन काडि वा सो सम्बन्धी अन्र् लसफाररस (अन्र् ििुकु) १2०० 
28.  पररवार ल्र्ाएको िगेको लसफाररस/प्रिाजणत 30० 
29.  हकवािा संरक्षण लसफाररस 40०  
30.  अपतुािी लसफाररस (नेपाि) ५5० 
31.  अपतुािी लसफाररस (वविेशी) २5०० 
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32.  अवववावहत प्रिाजणकरण लसफाररस 400 
33.  सम्बन्ध ववच्छेि लसफाररस २5० 
34.  ववलभन् न िलित, िनिाती तथा थर लसफारीस/प्रिाजणत 40०  
35.  वैिेजशक प्रर्ोिनका िालग गररने अंग्रिेी भार्ाका सबै लसफाररस 6०० 
36.  सेवािूिक संस्था िताि लसफाररस/नववकरण लसफाररस 400/300 
37.  नाफािूिक संस्था िताि लसफाररस/नववकरण लसफाररस १2००/500 
38.  व्र्वसार् िताि प्रिाण पत्रको नक् कि प्रलत 30०  
39.  व्र्वसार् िताि िगत कट् टाको लसफाररस 30०  
40.  कर जक्िर्रेन्स लसफाररस (नेपािी) ३5०  
41.  बन्ि भएको वा ठाउँ सारेको लसफाररस/प्रिाजणत 30० 
42.  एफ.एि.सञ्चािन लसफाररस ३5००० 
43.  एफ.एि.सञ्चािन इिाित िस्तरु (१०० वाट सम्ि) 9००० 
44.  एफ.एि.सञ्चािन इिाित नववकरण  6००० 
45.  नाि संसोधन, नाि छुट तथा िईु नाि लसफाररस 40०  
46.  नाबािक पररचर् पत्र लसफाररस ३5०  
47.  वंशिको नागररकता लसफाररस  30०  
48.  अंलगकृत नागररकता लसफाररस 550 
49.  नागररकताको प्रलतलिवप लसफारीस ३5०  
50.  नागररकताको संसोधन सवहत प्रलतलिपी लसफाररस 400 
51.  नाफािूिक संस्था िताि लसफाररस 1000 
52.  सेवा ििुक संस्था िताि लसफाररस 500 

53.  र्स वववरणिा नपरेका अन्र् िनुसकैु लसफाररस प्रकृलत हेरी 400-6०० 
पनुश्च  :  

गाउँपालिका क्षते्र लभत्रका फरक क्षिता भएकाहरुको पररचर् पत्र सम्बन्धी, नेपािी छात्रवजृत्त सम्वन्धी, आलथिक 
रुपिा ववपन् नहरुको लनशलु्क उपचार तथा आलथिक सहार्ता सम्बन्धी तथा प्राकृलतक प्रकोप सम्बन्धी लसफाररस 
िस्तरुिा पूणि छुट दिईनेछ । साथै टोिववकास संस्थाहरू लनशलु्क िताि गररनेछ । र्स वववरणिा उल्िेख नभएका 
अन्र् क्षेत्रगत/ववर्र्गत संस्थाहरू/व्र्वसार्हरूको िताि तथा नववकरणिा सम्बजन्धत कानून/लनिेजशका/कार्िववलधिा 
उल्िेख भए बिोजिि हनुेछ । सम्बजन्धत कार्िववलध सिेत नभएको अवस्थािा िालथ उजल्िजखत िरिध्रे् लिल्िो 
िरिा कर िगाइनेछ । 
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अनसूुजच 13 

( िफा 14 सगँ सम्बजन्धत ) 

पर्िटन शलु्क 

पर्िटन शलु्क गाउँसभािे आवश्र्क ठानेिा कार्िपालिकािे लनणिर् गरे बिोजिि हनुेछ । 

अनसूुजच 1४ 

( िफा 1५ सगँ सम्बजन्धत ) 

िण्ड िररवाना:- 

क्र.सं. वववरण िर 
१ तोवकएको शलु्क, िस्तरु, कर सम्बजन्धत बर्ििा नबझुाएिा  पवहिो बर्ि १2% 
२ तोवकएको शलु्क, िस्तरु, कर सम्बजन्धत बर्ििा नबझुाएिा 

उक्त बर्िको शलु्क, िस्तरु, कर सवहत  
िोस्रो बर्ि १7% 

३ तोवकएको शलु्क, िस्तरु, कर सम्बजन्धत बर्ििा नबझुाएिा 
उक्त बर्िको शलु्क, िस्तरु, कर सवहत  

तेस्रो बर्िबाट प्रत्र्ेक वर्ि 
6% का िरिे थप 

४ ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा वा अन्र् प्राकृलतक स्रोत चोरर लनकासी (व्र्जक्त, 
संस्था वा सवारी साधनबाट प्रलत पटकको) 

6००० िेजख 6०००० 
सम्ि 

 


