
 

 

 

गन्यापधुरा गाउँपालिका द्वारा प्रकालित 

खण्डः ४          संखयाः१             असार ३१ गते वुधवार, २०७७ 

भाग-१ 

गन्यापधुरा गाउँपालिका-डडेल्धुरा 

 

आलथिक ऐन, २०७७ 

गन्यापधरुा गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायाथन्वयन गनथ बनेको ऐन, २०७७ 

गाउँसभाबाट पाररत लिलत २०७७।०३।२९ 

प्रस्तावनाः 

गन्यापधरुा गाउँपालिकाको आलर्थक वर्थ २०७७।०७८ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायाथन्वयन गनथको लनलित्त 

स्र्ानीय कर तर्ा शलु्क संकिन गने, छुट लिने तर्ा आय संकिनको प्रशासलनक व्यवस्र्ा गनथ वाञ्छनीय भएकािे, 

नेपािको संलवधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बिोलिि गन्यापधरुा गाउँसभािे यो ऐन बनाएको हो । 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाि "आलथिक ऐन, २०७७" रहकेो छ । 

(२) यो ऐन २०७७ साि श्रावण १ गतेिलेि गन्यापधरुा गाउँपालिका के्षत्रिा िाग ुहुनेछ । 

२.  सम्पलि करः गाउँपालिका के्षत्रलभत्र अनसुचूी (१) बिोलिि सम्पलत्त कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ । 

३. भूलम कर (मािपोत) : गाउँपालिका के्षत्रलभत्र अनुसचूी (२) बिोलिि भलूि कर िािपोत िगाइने र असिु उपर 

गररनेछ । तर सम्पलत्त कर िगाएको भलूििा िािपोत कर िाग्ने छैन । 

स्थानीय राजपत्र 



४. घर जग्गा वहाि करः गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्र्ािे भवन, घर, पसि, ग्यारेि, गोिाि, टहरा, छप्पर, 

िग्गा वा पोिरी परैु वा आलंशक तवरिे वहाििा लिएकोिा अनसुचूी (३) बिोलिि घर िग्गा वहाि कर िगाइने र 

असिु उपर गररनेछ । 

५. व्यवसाय करः गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवािा पूँिीगत िगानी र आलर्थक कारोवारका आधारिा 

अनसुचूी (४) बिोलिि कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ । 

६. जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्र्ािे ऊन, िोटो, िडीबटुी, वन्यिन्त ु

पिार्थ, कवाडी िाि र प्रचलित काननुिे लनर्धे गरेको िीविन्त ुबाहकेका अन्य ितृ वा िाररएका िीविन्तकुो हाड, 

लसङ, प्वाँि, छािा िस्ता वस्तकुो व्यवसालयक कारोवार गरेवापत अनसुचूी (५) बिोलििको कर िगाइने र असुि 

गररनेछ । 

७. सवारी साधन करः सवारी साधन करको िर लनधाथरण तर्ा संकिन सिुरूपलिि प्रिशे सरकारको लनधाथरण गरे 

बिोलिि हुनेछ । तर गाउँपालिका के्षत्रलभत्र िताथ भएका सवारी साधन ( अटो ररक्सा र लवद्यतुीय ररक्सा) िा अनसुचूी 

(६) बिोलिि सवारी साधन कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ । 

८. लवज्ञापन करः गाउँपालिका के्षत्रलभत्र हुने लवज्ञापनिा अनसुचूी (७) बिोलिि लवज्ञापन कर िगाइने र असिु उपर 

गररनेछ । 

९. मनोरञ्जन करः िनोरञ्िन करको िर र संकिन गने तररका सिुरूपलिि प्रिशे सरकारिे लनधाथरण गरे बिोलिि हुने र 

सो संकिन गाउँपालिकािे प्रिशे सरकारिे लनधाथरण गरे बिोलिि गररनेछ । 

१०. बहाि लवटौरी िुल्कः गाउँपालिका के्षत्रलभत्र हुने आफूिे लनिाथण, रेिििे  वा सञ्चािन गरेको अनसुचूी (९) 

उल्िेि भए अनुसार हाट बिार वा पसििा सोही अनसुचूीिा भएको व्यवस्र्ा अनसुार बहाि लवटौरी शलु्क िगाइने 

र असिु उपर गररनेछ ।  

११. पालकि ङ िुल्कः गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पालकथ ङ उपिब्ध गराएवापत अनसुचूी (१०) 

बिोिीि पालकथ ङ शलु्क िगाइने र असिु उपर गररनेछ । 

१२. टे्रलकङ, कोयोलकड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्प, लजप फ्िायर र र्ियालफ्टङ्ग िुल्कः गाउँपालिकािे आफ्नो 

क्षेत्रलभत्र टे्रलकङ, कोयोलकड, क्यानोइङ्ग, बन्िी िम्प, लिप फ्िायर र र ्थयालफ्टङ्ग सेवा वा व्यवसाय भए अनसुार शलु्क 

िगाइने र असुि उपर गररनेछ । 

१३. सेवा िुल्क, दस्तुरः गाउँपालिकािे लनिाथण, सञ्चािन वा व्यवस्र्ापन गरेका अनसुचूी (१२) िा उल्िेलित 

स्र्ानीय पवूाथधार र उपल्बध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसुचूीिा व्यवस्र्ा भए अनसुार शलु्क िगाइने र 

असिु उपर गररनेछ । 

१४. पयिटन िुल्कः गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र उद्यान, पाकथ , लचलडयािाना, ऐलतहालसक तर्ा परुातालववक सम्पिा 

उपयोगको प्रवशे शलु्क अनसुूची (१३) उल्िेलित िरिा िगाइने र असिु उपर गररनेछ  । 

१५. गाउँपालिकाको डोिर, ट्रयाक्टर र गाउँपालिकािा रहकेो एम्बिेुन्सबाट गाउँपालिकािे अनसुचूी १४ बिोलििको 

िरिा िगाइने र असुि उपर गररनेछ । 



१६.गाउँपालिकािे गाउँपालिका लभत्रका साििुालयक वनहरुिे आम्िानी गरेको कुि रकिको (१०) प्रलतशत रकि असिु 

उपर गररनेछ । 

१७. घरिग्गा रलिष्ट्टे्रशन शलु्कको िर सिुरूपलिि प्रिशे सरकारिे लनधथराण गरेबिोलिि गाउँपालिकािे संकिन गनेछ । 

१८. गाउँपालिका के्षत्रलभत्रबाट संकिन हुने ढुङ्गा, लगट्टी, स्िेट, बािवुा, चनुढुङ्गा, िररढुङ्गा, अभ्रक र िहत्तर 

बहत्तरिा प्रकृलतक स्रोत करको िर र प्रलिया सिुरुपलिि प्रिशे सरकारिे लनधाथरण गरेबिोलिि गाउँपालिकािे संकिन 

गनेछ । 

१९. कर छुटः  यस ऐन बिोलिि कर लतने िालयवव भएका व्यलि वा संस्र्ाहरुिाई कुनैपलन लकलसिको कर छुट लिइने 

छैन । 

२०. यस ऐनिा छुट भएका लवर्यिा कर संकिन गनुथ परेिा गाउँ कायथपालिकाको लनणथय बिोलिि कर िगाइनेछ । 

२१. कर तथा राजश्व सम्बन्धी कायिलवलधः यो ऐनिा भएको व्यवस्र्ा अनसुार कर तर्ा शलु्क संकिन सम्बन्धी 

कायथलवधी गाउँपालिकािे तोकेअनसुार हुनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची- १ 

(दफा २ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे िगाउने सम्पलि कर 

गाउँपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्र्ाको स्वालिवविा रहकेो  र वयस्तो िग्गािा बनेको भौलतक 

संरचनाहरुिा गाउँ कायथपालिकाबाट तोलकए बिोलिि सम्पलत्त कर िगाउने । यसरी सम्पलत्त कर िागकेो िग्गािा भलूिकर 

(िािपोत) िगाउन नपाइने । तर गठुी संस्र्ानबाट उठाइने िािपोत उठाउन बाधा नपने । 

 

 

अनुसूची- २ 

(दफा ३ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे िगाउने भूलमकर (मािपोत) 



१. अको काननु नबनेसम्ि अको काननु नबनेसम्ि १ रोपनीिलेि २ रोपनीसम्ि वालर्थक रु. २०।००, २ 

रोपनीिलेि ५ रोपनीसम्ि वालर्थक रु. ५०, ५ रोपनीिलेि १० रोपनीसम्ि वालर्थक रु. १००,१० रोपनी सम्ि 

वालर्थक रु. १५०।००, १० रोपनी िलेि २० रोपनीसम्ि वालर्थक रु. २००।००, २० रोपनी िलेि ५० 

रोपनीसम्ि वालर्थक रु. ५००।००,  ५० रोपनी िलेि १०० रोपनीसम्ि वालर्थक रु. १०००।००, १०० रोपनी 

भन्िा िालर् वालर्थक रु. २०००।०० लिइनछे । 

२. घर करः साधारण घरको वालर्थक रु. ५०।००,  ढुङ्गा िाटोको िोडाइ भएको कच्ची घरको वालर्थक रु. 

१००।००  र लसिने्ट िोडाइको पक्की घरको वालर्थक रु. ३००।०० लिइनेछ । तर सम्पलत्त कर िगाएको 

घर िग्गािा भने भलुि कर र घर कर िगाइने छैन । 

 

अनुसूची-३ 

(दफा ४ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे िगाउने घरबहाि कर 

 

 

ि. स. घरको प्रकार करको िर  कैलफयत 

१ िनुसकैु घरको पलन बहाि कर बहािको १० प्रलतशत  

 

 

 

 

अनुसूची- ४ 

(दफा ५ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे िगाउने कर (प्रलत वर्ि) 

 

ि. 

स. 

लववरण श्रेणी वगीकरण 

क  (रु.) ि  (रु.) ग  (रु.) 

१ होटेि/ िि  / रेषु्टरेन्ट 

 ५कोठाभन्िा बढी कोठा भएको िि तर्ा िाना 

भएको होटेििाई   क 

 िि िात्र भएको िििाई ि 

२०००।०० १०००।०० ५००।०० 



 साधारण िाना नास्ता भएकोिाई ि 

 रेषु्टरेन्ट िात्र भएकोिाई ग 

 १० कोठा भन्िा िालर् AC Room भएको 

होटेि, रेषु्टरेन्टको रु. ५०००।०० 

 

२ िास ुपसि 

 राँगा सिेत सबै प्रकारका िास ुिात्र बेच्नेिाई 

क श्रेणी 

 िसी र कुिरुा बेच्नेिाई ि श्रेणी 

 कुिरुा / िाछा बेच्नेिाई ि श्रेणी 

१०००।०० ८००।०० ५००।०० 

३ िलिरा पसि वालर्थक नवीकरण 

 ईिाित प्राप्त र्ोक िलिरा पसि  क श्रेणी 

 ईिाित प्राप्त िदु्रा िलिरा पसि ि श्रेणी 

 िलिरा लनर्लेधत क्षेत्रिा िलिरा लविी लवतरण 

गरेिा िररवाना प्रलत पटक रु. १००००।०० 

 िलिरा लनर्लेधत क्षेत्रिा िलिरा सेवन गरेिा 

िररवाना प्रलत पटक रु. ५०००।०० िररवाना 

 सेवन गने िनप्रलतलनलध, किथचारी वा 

सावथिलनक पि धारण गरेको व्यलि भए रु. 

१००००।००  िररवाना 

 आि नागररक भए रु. ५०००।०० िररवाना 

१५०००।०० १००००।००  

४ कोल्ड लिङ्क्स ५००।००   

५ सनु चाँिी गहना पसि २०००।००   

६ रेलडयो / िोबाइि लविी तर्ा ििथत  ५००।००   

७ सञ्चार सेवा ५००।००   

८  घडी लविी तर्ा ििथत सेवा २००।००   

९ केवि लट भी सेवा २०००।००   

१० फोटो स्टुलडयो १०००।०० ५००।००  



 किर ल्याबिाई क श्रेणी 

 फोटो स्टुलडयोिाई ि श्रेणी 

११ हिाि ५००।००   

१२ टेिररङ तर्ा लसिाई सेन्टर ५००।००   

१३ ितु्ता पसि 

 ितु्ता लसिाई र बेच्ने पसि क श्रेणी 

 ितु्ता ििथत िात्र गनेिाई ि श्रेणी 

५००।०० २५०।००  

१४ िोटर वकथ शप 

 गाडीको बलड बनाउन ेतर्ा ििथत गन े(क) 

 िोटरसलहत लवलभन्न सवारी साधन ििथत गने 

(क) 

 िोटरसाइकि िात्र ििथत गन े(ि) 

 सम्पणुथ सवारी साधन ििथत र पाटथस बेच्नेिाई 

(क) 

 सम्पणूथ सवारी साधन ििथत गने (ि) 

 गाडीहरु ििथत र पाटथस बेच्नेिाई (ि)  

 गाडी िात्र ििथत गन े(ग) 

 िोटरसाइकि ििथत तर्ा पाटथस बेच्नेिाई (ि) 

 िोटरसाइकि ििथत िात्र गनेिाई (ग) 

१५००।०० १२००।०० १०००।०० 

१५ छापािाना 

 अफसेट प्रेसिाई  क श्रेणी 

 साधारण प्रेसिाई ि श्रेणी 

१५००।०० १०००।००  

१६ स्वास््य सेवा 

 अस्पताि क श्रेणी 

 पोिी लक्िलनक ि श्रेणी 

 र्ोक िलेडकििाई ि श्रेणी 

४०००।०० ३०००।०० २०००।०० 



 िलेडकििाई ग श्रेणी 

 

१७ िटेि वकथ शप १०००।००   

१८ काष्ठ उद्योग 

 काठ लचरानी िलेसनसलहत काठहरुको लवलभन्न 

फलनथचर र अरु काठहरुको झ्यािढोका आलि 

बनाउनेिाई क श्रेणी 

 कुनै एक िात्र बनाउनेिाई ि श्रेणी 

 सािान्य फलनथचर उद्योगिाई ग श्रेणी 

२५००।०० १५००।०० १०००।०० 

१९ ईट्टा भट्टा र ईट्टा लडपो 

 ईटा भट्टािाई क श्रेणी 

 ईटा लडपोिाई ि श्रेणी 

२५००।०० १५००।००  

२० कम्प्यटुर इलन्सच्यटु १०००।००   

२१ िाउरा लडपो १०००।००   

२२ पान पसि २५०।००   

२३ बेकरी उद्योग 

 उद्योगिाई क श्रेणी 

 पसििाई ि श्रेणी 

१५००।०० १०००।००  

२४ तरकारी र फिफुि पसि १०००।००   

२५ लचया पसि ५००।००   

२६ लििहरु 

 १० हर्थ पावर भन्िा िालर्को क्षिताको 

लिििाई क श्रेणी 

 सो भन्िा कि क्षिताको लिििाई ि श्रेणी 

२५००।०० १५००।००  

२७ लडिर ५०००।००   

२८ साइकि भाडा तर्ा ििथत ५००।००   

२९ कपडा पसि १०००।००   

३० लकराना पसि 

 र्ोक सलहतको लकराना पसििाई क श्रेणी 

२५००।०० १०००।०० ५००।०० 



 ५० हिारभन्िा बढी िगानी भएको पसििाई 

ि श्रेणी 

 सो भन्िा कि िगानी भएको लकराना पसििाई 

ग श्रेणी 

३१ िाद्य पसि 

 र्ोक सलहतको िाद्य पसििाई क श्रेणी 

 िदु्रा िाद्य पसििाई ि श्रेणी 

१५००।०० १०००।००  

३२ चरुा धागो तर्ा श्रङृगारका सािान पसि 

 र्ोक सलहतको पसििाई क श्रेणी 

 ५० हिारभन्िा बढी िगानी भएको पसििाई 

ि श्रेणी 

 सो भन्िा कि िगानी भएको पसििाई ग श्रेणी 

१५००।०० १०००।०० ५००।०० 

३३ भाडा पसि 

 र्ोक लविेता क श्रेणी 

 िदु्रा पसि ि श्रेणी 

१५००।०० १०००।००  

३४ घ वगथको लनिाथण व्यवसाय 

 लनिाथण व्यवसाय िताथ रु. २५०००।०० 

 लनिाथण व्यवसाय नवीकरण रु. २५००।०० 

 प्रिाण पत्रको प्रलतलिपी रु. १०००।०० 

 नवीकरण लविम्ब शलु्क प्रलतवर्थ र्प रु. 

१०००।०० 

 नािसारी िस्तरु घरपररवारको सिस्यिा भए रु. 

२५००।०० र घरपररवार सिस्य भन्िा बालहर 

नािसारी भए रु. २५०००।०० 

 ईिाित पत्र ठाउँसारी िस्तरु रु. १५०००।०० 

   

३५ कुिरुा पािन 

 ५०० भन्िा बढी कुिरुा पाल्नेिाई क श्रेणी 

 ५०० भन्िा कि कुिरुा पाल्नेिाई ि श्रेणी 

१५००।०० १०००।००  



३६ तयारी पोसाक फेन्सी पसि १०००।००   

३७ तयारी ितु्ता पसि १०००।००   

३८ िन्त लक्िलनक १०००।००   

३९ हाडथवयर पसि १५००।००   

४० इिेलक्ट्रक पसि १०००।००   

४१ काननुी फिथ १०००।००   

४२ साइन बोडथ पेलन्टङ ५००।००   

४३ फलनथचर एण्ड लफलनलसङ पसि २०००।००   

४४ स्टेशनरी पसि १०००।००   

४५ िडीबटुी िरीि लविी पसि १५००।००   

४६ िेिा परीक्षक १०००।००   

४७ टेलिलभिन तर्ा लडस होि पसि १५००।००   

४८ अन्य उद्योग 

 २० िाि भन्िा बढी िगानी भएको क श्रेणी 

 १ िाि ५० हिार िलेि २० िािसम्िको 

िगानी भएकोिाई ि श्रेणी 

 १ िाि ५० हिारभन्िा कि िगानी भएको ग  

शे्रणी 

१००००।०० ५०००।०० ३०००।०० 

४९ लवज्ञान सेवा वा एिने्ट १०००।००   

५० पश ुवधशािा १५००।००   

५१ अन्तरालष्ट्ट्रय गरैसरकारी संस्र्ा ( शािा कायाथिय ) १००००।००   

५२ लवत्तीय सेवा 

 नेपाि सरकारको पणूथ स्वालिवव रहकेो बाहके 

आलर्थक कारोवार गने क वगथका बैंकहरु क श्रेणी 

 नेपाि सरकारको पणूथ स्वालिवव रहकेा बाहके 

आलर्थक कारोबार गने ि वगथको बैंकहरु ि 

श्रेणी 

 ऋण तर्ा बचत सहकारी संस्र्ा र शािारलहत 

बैंक तर्ा लवत्तीय संस्र्ा सिते ग श्रेणी 

 

१००००।०० ८०००।०० ५०००।०० 



५३ लनिी स्कुि नवीकरण शलु्क 

 १ िलेि १२ सम्िको क श्रेणी 

 १ िलेि ८ सम्िको ि श्रेणी 

 १ िलेि ५ सम्िको ग श्रेणी 

१००००।०० ८०००।०० ५०००।०० 

५४ लसनेिा हि  

 लसनेिा हििाई क श्रेणी 

 लभलडयो हििाई ि श्रेणी 

५०००।०० २५००।००  

५५ चस्िा पसि १०००।००   

५६ लसिाई िलेसन तर्ा ििथत गन ेपसि १०००।००   

५७ रेलििरेेटर ििथत १०००।००   

५८ िगु्ध लडपो/ पसि १०००।००   

५९ व्यटुी पािथर १०००।००   

६० सप्िायसथ १५००।००   

६१ टेलिफोन टावर रालि सञ्चार सेवा उपिब्ध गराउने 

संस्र्ािाई 

२००००।००   

६२ िग्गा लवकास / हाउलिङ १००००।००   

६३ म्यानपावर सेवा २५००।००   

६४ क्याटेररङ्ग सेवा १५००।००   

६५ लवत्तीय कारोबार बाहके अन्य कारोबार गन े सहकारी 

संस्र्ा 

१५००।००   

६६ िावथि / टायल्स २५००।००   

६७ सवारी साधनको शोरुि 

 गाडीको शोरुि क श्रेणी 

 िोटरसाइकिको शोरुि ि श्रेणी 

 ट्रयाक्टर तर्ा अन्य िलेशनरी शोरुि ग श्रेणी 

 

१००००।०० ७०००।०० ५०००।०० 

६८ कृलर् सािग्रीको पसि/ भटेीरेनरी सम्बन्धी पसि १०००।००   

६९ आइस लिि पसि ५००।००   

७० िाना उद्योग ५००।००   



७१  कृलर् व्यवसाय ( बंगरु, िाछा, गाईपािन ) 

 कृलर् व्यवसाय िताथ प्रिाणपत्र 

१५००।०० 

५००।०० 

  

७२ नीलि किेि लसफाररस िस्तरु २००००।००   

७३ ब्िक उद्योग २५००।००   

७४ लिनरि वाटर उद्योग ५०००।००   

७५ पानी ट्याङ्कर १०००।००   

७६ ग्यास लडपो १०००।००   

७७ कोल्ड स्टोर ( लशतभण्डार ) २५००।००   

७८ तार िािी बनाउने उद्योग १५००।००   

७९ वातावरण शलु्क 

 सल्िाको िोटो संकिन( प्रलतकेिी) रु. २।०० 

 काठ लनकासी ( सल्िा A ग्रेड प्रलत क्य ुलफट 

रु. १५।०० र सल्िा B ग्रेड प्रलत क्य ुलफट रु. 

१२।०० 

 कु काठ प्रलत क्य ुलफट रु. १०।०० 

 साि काठ A ग्रेड प्रलत क्य ुलफट रु. २५।०० 

 साि B ग्रेड प्रलत क्य ुलफट रु. २०।०० 

 िडीबटुी शलु्क  कुि रािश्व रकिको १० % 

  लगट्टी, बािवुा, ढुङ्गा, स्िेट, िाटो वापतको 

कर 

o लटप्पर प्रलत लट्रप रु. १०००।०० 

o ट्रक प्रलत लट्रप रु. ६००।०० 

o लिलन ट्रक/ ट्रयाक्टर रु. ४००।०० 

o भ्यान प्रलत लट्रप रु. २००।०० 

 

   

     

 

 

 



अनुसूची- ५ 

(दफा ६ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे िगाउने जडीबुटी, फिफुि, कवाडी र जीवजन्तु कर 

       गाउँपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्रबाट लनकासी पैठारी हुने िडीबटुी, फिफुि, कवाडी िािसािान तर्ा 

िीविन्तकुा अङ्ग आलििा गाउँ कायथपालिकािे लनधाथरण गरेबिोलिि कर संकिन गनेछ । 

 

अनुसूची- ६ 

(दफा ७ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे िगाउने सवारी साधन कर ( वालर्िक) 

ि. स. सवारी साधनको प्रकार करको िर कैलफयत 

१ अटो ररक्सा,लवद्यतुीय ररक्सा रु. १०००।-  

    

 

अनुसूची- ७ 

(दफा ८ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे िगाउने लवज्ञापन कर 

ठेक्का प्रलियाद्वारा लवज्ञापन कर उठाउनको िालग िहेायअनुसार िररेट लनधाथरण गरी वालर्थक रुपिा लवज्ञापन कर लिने । 

क) होलडथङ बोडथ प्रलत वगथ लफट रु.७५।०० 

ि) लभत्तिेेिन/सटर पेलन्टङ प्रलतवगथ लफट रु.३०।०० 

 

अनुसूची- ८ 

(दफा ९ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्र रहकेो स्वीकृत लसनेिा हि, सांस्कृलतक प्रिशथन हि, लर्एटर संगीत, िनोरञ्िन 

प्रिशथनस्र्ि, िाि ुसकथ स, चटक िस्ता िनोरञ्िन व्यवसाय सेवािा सिुरू पलिि प्रिशे सरकारिे लनधाथरण गरे बिोलिि 

िर र तररका बिोलिि गाउँपालिकािे िनोरञ्िन कर संकिन गनेछ । 

 

अनुसूची- ९ 

(दफा १० सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे िगाउने बहाि लबटौरी िुल्क 

गाउँपालिकािे आफूिे लनिाथण, रेिििे वा सञ्चािन गरेका िहेाय बिोलििका सम्पलत्तहरुिा बहाि लबटौरी शलु्क 

िगाउन र उठाउन सक्नेः 

क) आफूिे लनिाथण गरेका वा आफंनो स्वालिवविा रहकेा भवन, िग्गा वा अन्य सम्पलत्तिा वालर्थक रु. १०००।– 



ि) आफ्नो रेििेििा रहकेा सावथिलनक स्र्ि, ऐिानी िग्गा वा बाटोको छेउको िग्गािा भएका अस्र्ाई टहरा, 

छाप्रा वा पसि वा वासिा वालर्थक रु. १०००।– 

ग) गाउँपालिकािे तोकेको सावथिलनक स्र्ि, हाटबिार, ििेा, िात्रा आलििा र्ापेका पसि (प्रलत पटक) रु. 

१००।०० 

अनुसूची- १० 

(दफा ११ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे िगाउने पालकि ङ िुल्क 

पालकथ ङ शलु्क लनम्नानसुार लिइनेछः 

क) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र प्रवशे गने सवारी साधनहरुिाई व्यवलस्र्त पालकथ ङको व्यवस्र्ा गरेिा सो स्र्ानिा पाकथ  

गरेवापत बस, ट्रक, आलििा एकपटकका िालग रु. १५०।००, िीप भ्यानिा रु. ७५ र िोटरसाइकििा रु. 

२५।०० पालकथ ङ शलु्क लिइनेछ । 

अनुसूची- ११ 

(दफा १२ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे िगाउने टे्रलकङ, बन्जी जलम्पङ र र्ियाफ्टीङ िुल्क कायिपालिकािे लनधािरण गरेको 

िुल्क बमोलजम लिइनेछ । 

 

 

 

 

 

अनुसूची- १२ 

(दफा १३ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे िगाउने सेवा िुल्क. लसफाररस, दस्तुर 

१. सम्पलि मूल्याङ्कन दस्तुरः सम्पलत्त िलू्याङ्कन िस्तरु िलू्याङ्कन कायि हुन आएको िलू्यको ०.५ 

प्रलतशतका िरिे लिने । 

२. घर लनमािण नक्सापास दस्तुरः घर लनिाथण नक्सा पास िस्तरु लनम्न बिोलिि लिनेः 

अ)    लनविेन फाराि रु. १०० ।०० लिन े। 

आ)   ढिान गरी लनिाथण गररने घरिाई प्रलतवगथ लफट रु. ३।००, ढिान नगरी लनिाथण गररने घरिाई प्रलत वगथलफट 

रु. २।०० र िाटोको िडान गरी घर लनिाथण गनेिाई प्रलत वगथलफट रु.  ०.५०।०० नक्सापास िस्तरु लिन े। 

इ) नक्सा नािसारी तर्ा नवीकरण वापत प्रवयेक पटकको िालग रु. ५००।०० िस्तरु लिने । 

ई) सालवक घरिा पररवतथन नहुने गरी ििथत गनुथ परेिा  रु. १००।०० िस्तरु लिने । 



उ) नक्सापास सम्बन्धी कायथसम्पन्न प्रिाणपत्रको रु. ५००।०० र पास भएको नक्साको रु. २५०।००  िस्तरु 

लिई प्रलतलिपी  लिने । 

ऊ) परुानो घरको नक्सा पास गनुथपने हकिा प्रलतवगथ लफट रु. ७।०० िस्तरु लिने । 

३. चारलकल्िा प्रमालणत दस्तुरः चारलकल्िा प्रिालणत लसफाररस लििा प्रलत लकत्ता लनम्न बिोलिि क्षेत्रफि 

भएको िग्गाहरुिा िहेायको सेवा शलु्क लिन े। 

ि. स. लववरण रकि  रु. 

१ आधा रोपनी सम्िको िग्गा २००।०० 

२ एक रोपनी सम्िको िग्गा ४००।०० 

३ एक रोपनी भन्िा बढी ५ रोपनी सम्िको िग्गा ५००।०० 

४ ५ रोपनी भन्िा बढी १० रोपनी सम्िको िग्गा १०००।०० 

५ १० रोपनीिलेि बढी िलतसकैु भएपलन २०००।०० 

४. लनवेदन दस्तुरः कुनैपलन साधारण लनविेनहरुिा लनविेन िस्तरु लिइने छैन । 

५. यस गाउँपालिकािा कर, िस्तरु, िहशिु आलि बझुाएको भनी लिएको प्रिाणपत्रहरु आलि हराएिा रु. 

१००।०० लिई अको प्रलतलिपी लिइनेछ । 

६. सेवा शलु्क तर्ा लसफाररस िस्तरुः गाउँपालिकाबाट उपिब्ध गराउन ेलसफाररसहरुको लनम्न बिोलिि लनविेन 

फाराि िस्तरु र लसफाररस िस्तुर लिन े। 

ि. स. लववरण लसफाररस िस्तरु रु. 

१ नागररकता प्रिालणत १००।०० 

२ नािसारी लसफाररस २००।०० 

३ फिथ िताथ लसफाररस ५००।०० 

४ उद्योग िताथ लसफाररस ५००।०० प्रलत िाििा 

५ िग्गा धनी प्रिाण पिुाथ प्रलतलिपी लसफाररस ३००।००  

६ नाता प्रिालणत २००।०० 

७ धारा / लबििुी लिटर लसफाररस २००।०० 

८ नाि, र्र आलि सच्याउने १००।०० 

९ िग्गा/ िोही नािसारी/ िग्गा िताथ / गठुी/ रैकर आलि २००।०० 

१० िग्गा िरीि लविीिा घर बाटो प्रिालणत ५००।०० 

११ कािोपत्रे िोटरबाटो भएको छ भनी गररने लसफाररसिा १०००।०० 

१२ अन्य िोटरबाटो छ भनी गररने लसफाररसिा ५००।०० 



१३ आयस्रोत प्रिालणतको लसफाररसिा वालर्थक आयको 

लहसाबिे 

वालर्थक हुन आउने रकिको १ % 

१४ रुि काट्नको िालग लसफाररस लििँा प्रलत रुि रु. ५००।०० 

१५ योिना सम्झौता लसफाररस िस्तरु  

-वडा स्तरीय योिनािा 

-गाउँपालिका स्तरीय योिनािा 

-अन्य योिनािा 

 

५००।०० 

१०००।०० 

१५००।०० 

१६ योिना फरफारक लसफाररस  

-वडा र गाउँपालिका स्तरीय योिनाका िालग 

-अन्य योिनाका िालग 

 

योिना रकिको १ प्रलतशत 

योिना रकिको २ प्रलतशत 

१७ गरैसरकारी संस्र्ािाई गाउँपालिका लभत्र काि गनथ अनिुती 

प्रिान गरेवापत िस्तरु 

५०००।०० 

१८ गरैसरकारी संस्र्ा सचूीकृत गरेवापत िस्तरु १०००।०० 

नोटः  

१) योिनाहरु छात्रवलृत्त, आलर्थक सहायता, लनःशलु्क स्वास््य उपचार, िवैी प्रकोप र ज्येष्ठ नागररक भत्ता प्रालप्तको 

िालग गररने िन्िरुनािाको लसफाररस आलि लसफाररसिा लसफाररस िस्तरु छुट लिने । 

२) यस गाउँपालिकाबाट गररने सम्पलत्त िलू्याङ्कन र आयस्रोत प्रिालणत लसफाररस बाहके अन्य लसफाररसिा 

अगं्रेिीबाट लसफाररस लििँा तोलकएको लसफाररस िस्तरुिा र्प ५० प्रलतशत िस्तरु लिन े। 

३) यो ऐनिा व्यवस्र्ा नभएका अन्य लसफाररसको हकिा यस ऐन सँग नबालझने गरी कायथपालिकाि े लनणथय 

गरेबिोलिि हुनेछ । 

७. भाडाः यस गाउँपालिकािा रहकेो हि तर्ा प्रोिके्टर प्रयोग गरेवापत प्रलत लिन हि भाडा रु. १०००।०० र 

प्रोिके्टर भाडा रु. ५००।०० लिइ उपिब्ध गराइनेछ । 

८. गाउँपालिकािे न्यालयक सलिलतको कािकारवाही लनयलित गने ऐन, २०६५ िा तोलकए बिोलिि लफराि, 

प्रलतउत्तर,  लनविेन आलि िस्तरु एवि ्िररवाना उठाउने छ । 

९. गाउँपालिकािे गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र कायथक्षेत्र भएका सहकारी संस्र्ा िताथ, नवीकरण गरेवापत िहेाय रािश्व 

िगाउन र उठाउन सक्नेछ । 

क्र. स. लववरण रकम रु. 

१ नयाँ सहकारी िताथ २५००।०० 

२ सहकारी संस्र्ा नवीकरण १०००।०० 



३ िताथ प्रिाणपत्र प्रलतलिपी ५००।०० 

४ वालर्थक रुपिा काननु बिोलिि गनुथ पने काि सम्पािन नगरी नवीकरण 

गराउन आउने सहकारी संस्र्ािाई प्रलतवर्थ िररवाना 

२०००।०० 

 

अनुसूची- १३ 

(दफा १४ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे िगाउने पयिटन िुल्क 

ि. स. पयथटकको प्रकार शलु्कको िर कैलफयत 

१ आन्तररक पयथटक वयस्क १०।००  

२ आन्तररक पयथटक लवद्यार्ी/बािबालिका/ 

ज्येष्ठ नागररक/अपाङ्ग 

५०।००  

३ बाह्य पयथटक ५००।००  

 

अनुसूची- १४ 

(दफा १५ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे िगाउने ब्याक हु िोडर तथा ट्रयाक्टर भाडादर 

ि स साधन  िर कैलफयत 

१ ब्याक हु िोडर रु. २५००। प्रलतघण्टा  

२  ट्रयाक्टर रु. १५००। प्रलतघण्टा  

३ एम्बिेुन्स रु. ३०००। प्रलतघण्टा  

 

 

क्र. स. नाम थर पद हस्तािर 

१ श्री नवि बहािरु िल्ि अध्यक्ष  

२ श्री कििा िवेी ठगनु्ना उपाध्यक्ष  

३ श्री चेतराि भट्ट वडा अध्यक्ष  

४ श्री इन्द्र बहािरु काकी वडा अध्यक्ष  

५ श्री चि बहािरु िउेवा वडा अध्यक्ष  

६ श्री चेतराि भट्ट वडा अध्यक्ष  

७ श्री धिथराि पडाि वडा अध्यक्ष  

८ श्री कौलशिा िउेवा सिस्य  



९ श्री िवेकी िवेी कािी सिस्य  

१० श्री िहशे्वरी िल्ि सिस्य  

११ श्री धिाथ कुिारी िउेवा सिस्य  

१२ श्री प्रकाश बहािरु कािी लििार सिस्य  

१३ श्री लटका टिटा सिस्य  

१४ श्री हरर बहािरु िउेवा सिस्य  

१५ श्री बहािरु लसंह रावि सिस्य  

१६ श्री हकथ  बहािरु िउेवा सिस्य  

१७ श्री लहरा ििाई सिस्य  

१८ श्री परुन भिु साकी सिस्य  

१९ श्री बहािरु बोहरा सिस्य  

२० श्री प्रलििा िवेी भिु सिस्य  

२१ श्री कृष्ट्णा िवेी ििाई सिस्य  

२२ श्री अलहल्या कँुवर पधान सिस्य  

२३ श्री नरिीत भिु सिस्य  

२४ श्री लबर बहािरु भिु साकी सिस्य  

२५ श्री प्रेि बहािरु साउँि सिस्य  

२६ श्री लशवराि टिोटा सिस्य  

२७ श्री भागा िवेी फुिारा सिस्य  

२८ श्री गगंा िवेी िहुार सिस्य  

 

आज्ञािे 

लदलिप कुमार तामाङ 

प्रमुख प्रिाकीय अलधकृत 

 

  

 


