
 


 

 

 

गन्यापधुरा गाउँपालिका 

 

खण्डः ६ संखयाः६  असार १२ गते आइतबार, २०७९ 

भाग-१ 

गन्यापधरुा गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिकाको कायायियको  

सूचना 

 गन्यापधुरा गाउँपालिकाको अर्य सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायायन्वयन गनय बनेको ऐन, २०७९ 

गाउँसभामा पेश लमलि २०७९।०३।०८ 

प्रस्तावनाः  गन्यापधरुा गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७८।०७९ को अथि सम्बन्धी प्रस्िाविाई कायािन्वयन गनिको लनलमत्त 

स्थानीय कर िथा शलु्क सङ्किन गने, छुट लिन ेिथा आय सङ्किनको प्रशासलनक व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकािे, 

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

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम "आलर्यक ऐन, २०७९" रहकेो छ । 

(२) यो ऐन २०७८ साि श्रावण १ गिेिलेि गन्यापधरुा गाउँपालिका के्षत्रमा िाग ुहुनेछ । 

२.  सम्पलि करः गाउँपालिका के्षत्रलभत्र अनसुचूी - १ बमोलिम सम्पलत्त कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ । 

३. भूलम कर (मािपोत) : गाउँपालिका के्षत्रलभत्र अनुसचूी - २ बमोलिम भलूम कर मािपोि िगाइने र असिु उपर गररनेछ । 

िर सम्पलत्त कर िगाएको भलूममा मािपोि कर िाग्ने छैन । 

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

िग्गा वा पोिरी परैु वा आलंशक िवरिे वहािमा लिएकोमा अनसुचूी - ३ बमोलिम घर िग्गा वहाि कर िगाइने र असुि 

उपर गररनेछ । 

५. व्यवसाय करः गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँिीगि िगानी र आलथिक कारोवारका आधारमा 

अनसुचूी - ४ बमोलिम कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ । 

स्र्ानीय राजपत्र 



 


 

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

पिाथि, कवाडी माि र प्रचलिि काननुिे लनर्धे गरेको िीविन्ि ुबाहकेका अन्य मिृ वा माररएका िीविन्िकुो हाड, लसङ, 

प्वाँि, छािा िस्िा वस्िकुो व्यवसालयक कारोवार गरेवापि अनसुचूी - ५ बमोलिमको कर िगाइने र असुि गररनेछ । 

७. सवारी साधन करः सवारी साधन करको िर लनधािरण िथा संकिन सिुरूपलिम प्रिशे सरकारको लनधािरण गरे बमोलिम 

हुनेछ । िर गाउँपालिका के्षत्रलभत्र ििाि भएका सवारी साधन (अटो ररक्सा र लवद्यिुीय ररक्सा) मा अनसुचूी -६ बमोलिम सवारी 

साधन कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ । 

८. लवज्ञापन करः गाउँपालिका के्षत्रलभत्र हुने लवज्ञापनमा अनुसचूी - ७ बमोलिम लवज्ञापन कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ । 

९. मनोरञ्जन करः मनोरञ्िन करको िर र संकिन गनिका िालग अनसुचुी - ८ मा भएको व्यवस्था बमोलिम हुने र प्रिशेिे 

िोकेको कर सिुरूपलिम प्रिशे सरकारिे लनधािरण गरे बमोलिम हुने र सो संकिन गाउँपालिकािे प्रिशे सरकारिे लनधािरण गरे 

बमोलिम गररनेछ । 

१०. बहाि लवटौरी शुल्कः गाउँपालिका के्षत्रलभत्र हुने आफूिे लनमािण, रेिििे  वा सञ्चािन गरेको अनसुचूी - ९ उल्िेि 

भए अनसुार हाट बिार वा पसिमा सोही अनसुचूीमा भएको व्यवस्था अनसुार बहाि लवटौरी शलु्क िगाइने र असिु उपर 

गररनेछ ।  

११. पालकय ङ शुल्कः गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पालकि ङ उपिब्ध गराएवापि अनसुचूी - १० बमोलिम 

पालकि ङ शलु्क िगाइने र असुि उपर गररनेछ । 

१२. टे्रलकङ शुल्कः गाउँपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्र टे्रलकङ सेवा वा व्यवसाय भए अनुसचुी - ११ बमोलिम शलु्क िगाइने 

र असिु उपर गररनेछ । 

१३. सेवा शुल्क, दस्तुरः गाउँपालिकािे लनमािण, सञ्चािन वा व्यवस्थापन गरेका अनसुचूी  - १२ मा उल्िेलिि स्थानीय 

पवूािधार र उपल्बध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसुचूीमा व्यवस्था भए अनसुार शलु्क िगाइने र असुि उपर 

गररनेछ । 

१४. सहकारी सम्बन्धी शुल्कः गन्यापधरुा गाउँपालिकालभत्र सञ्चािन हुने सहकारीिे यस के्षत्र लभत्र कारोबार गनिका िालग 

गाउँपालिकामा अलनवायि रुपमा ििाि हुनपुने र यसको शलु्क सम्बन्धी व्यवस्था अनसुचुी - १३ बमोलिम हुनेछ । 

१५. पययटन शुल्कः गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र उद्यान, पाकि , लचलडयािाना, ऐलिहालसक िथा परुािालववक सम्पिा 

उपयोगको प्रवशे शलु्क अनसुूची - १४ उल्िेलिि िरमा िगाइने र असिु उपर गररनेछ  । 

१६. गाउँपालिकाको डोिर, ट्रयाक्टर र गाउँपालिकामा रहकेो एम्बिेुन्सबाट गाउँपालिकािे अनसुचूी - १५ बमोलिमको िरमा 

िगाइने र असुि उपर गररनेछ । 

१७.गाउँपालिकािे गाउँपालिका लभत्रका सामिुालयक वनहरुिे आम्िानी गरेको कुि रकमको १० प्रलिशि रकम असिु उपर 

गररनेछ । 

१८. घरिग्गा रलिष्ट्टे्रशन शलु्कको िर सिुरूपलिम प्रिशे सरकारिे लनधिराण गरेबमोलिम गाउँपालिकािे संकिन गनेछ । 

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

प्रकृलिक स्रोि करको िर र प्रलिया सिुरुपलिम प्रिशे सरकारिे लनधािरण गरेबमोलिम गाउँपालिकािे संकिन गनेछ । 

२०. कर छुटः  यस ऐन बमोलिम कर लिने िालयवव भएका व्यलि वा संस्थाहरुिाई कुनैपलन लकलसमको कर छुट लिइने छैन । 

२१. यस ऐनमा छुट भएका लवर्यमा कर संकिन गनुि परेमा गाउँ कायिपालिकाको लनणिय बमोलिम कर िगाइनेछ । 



 


 

२२. कर तर्ा शुल्क संकिन सम्बन्धी काययलवलधः यो ऐनमा भएको व्यवस्था यसै बमोलिम हुने र अन्यका हकमा यस ऐन 

िथा प्रिशेको ऐनसँग नबालिने गरी गाउँकायिपालिकािे स्वीकृि गरेको कायिलवलधिे िोकेअनुसार हुनेछ ।  

२३. लनयम वा काययलवलधः  गन्यापधरुा गाउँपालिकािे यस ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुिाई कायािन्वयन गनिका िालग 

आवश्यक लनयम वा कायिलवलध बनाउन सक्नेछ । 

२४. यसै ऐन बमोलजम भएको मालननेः यो ऐन िारी हुनभुन्िा अलघ भए गरेका व्यवस्थाहरु यसै ऐन बमोलिम भए गरेको 

मालननेछ ।  

२५. अन्य व्यवस्र्ाः गन्यापधरुा गाउँपालिकाका लवर्यगि शािा, वडा िथा गाउँपालिकाका अन्य कायािियहरुबाट 

सेवाप्रवाह गिाि सेवाग्राहीिे बुिाउनपुने कर, शलु्क, िस्िरु िथा िररवानािाई सेवासँग आवद्ध गरी अलनवायि अशिु गरी सेवा 

प्रवाह गनुिपनेछ । िर नागररकिाको लसफाररस िथा व्यलिगि घटना ििाि गिाि प्रलिवद्धिा लिई सेवा प्रवाह गनि  भने बाधा 

पगुकेो मालनने छैन । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 

अनुसूची- १ 

(दफा २ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे िगाउने सम्पलि कर 

क्र स लववरण लवस्तृत लववरण चािु आ. व. को 

दर 

प्रस्तालवत दर कैलफयत 

  १ पक्की घर RCC ढिान घर ३०० ३००  

२ पक्की घर माटो र ढुङ्गािे बनेको िर प्िाष्टर 

गररएको 

१५० १५०  

३ कच्ची घर माटो र ढुङ्गािे बनेको 

लसिेट/ढुङ्गािे छाएको 

१०० १००  

४ कच्ची घर माटो र ढुङ्गािे बनेको िस्िा 

पािाको छाना भएको 

५० ५०  

५ कच्ची घर माटो र ढुङ्गािे बनेको, िरको 

छाना भएको  

५० ५०  

 

अनुसूची- २ 

(दफा ३ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे िगाउने भुलम कर(मािपोत) 

क्र सं लववरण लवस्तृत लववरण चािु आव को 

दर 

प्रस्तालवत दर  कैलफयत 

१ घर िग्गा 

रलिष्ट्टे्रशन शलु्क 

प्रिशेिे िोकेको काननुअनसुार    

२ मािपोि कर १ िलेि २ रोपनी २० २०  

२ िलेि ५ रोपनी ५० ५०  

५ िलेि १० रोपनी १०० १००  

१० िलेि २० रोपनी २०० २००  

२० िलेि ५० रोपनी ५०० ५००  

५० िलेि १०० रोपनी १००० १०००  

१०० िलेि मालथ  २००० २०००  

 

 

 

 



 


 

अनुसूची- ३ 

(दफा ४ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे िगाउने बहाि कर 

क्र सं लववरण लवस्तृत लववरण चािु आवको दर प्रस्तालवत दर कैलफयत 

१ बहाि कर कोठा वा घर भाडाको १०% १०%  

 

अनुसूची- ४ 

(दफा ५ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे िगाउने व्यवसाय कर 

क्र सं लववरण लवस्तृत लववरण चािु आव को 

दर 

प्रस्तालवत दर  

१ होटेि व्यवसाय ५ कोठा भन्िा बढी भएको िि िथा 

िाना भएको होटेि 

२००० २०००  

िि मात्र भएको होटेि १००० १०००  

साधारण िाना नास्िा भएको १००० १०००  

रेषु्टरेन्ट मात्र भएको ५०० ५००  

१० कोठा भन्िा बढी AC Room 

भएको होटेि रेषु्टराँ 

५००० ५०००  

लचया/चाउलमन पसि ५०० ५००  

२ मास ुपसि िसी कुिरुा सबै मास ुबेच्ने १००० १०००  

कुिरुा/ माछा मात्र बेच्ने ५०० ५००  

३ पेय पिाथि कोल्ड लिङ्क्स ५०० ५००  

४ गहना पसि सनु चाँिी गहना पसि ज्विेशि १००० १०००  

सनु चाँिी गहना ममिि पसि २५० २५०  

५ लविी िथा ममिि 

केन्र 

रेलडयो/मोबाइि लविी ममिि ५०० ५००  

घडी लविी िथा ममिि सेवा २५० २५०  

रेलििरेेटर ममिि २५० २५०  

साइकि लविी िथा ममिि २५० २५०  

६ सञ्चार िरुसञ्चार सेवा  ५०० ५००  

टेलिफोन टावर रािी सञ्चार सेवा 

उपिब्ध गराउने संस्थािाई 

२०००० २००००  

७ एफ एम १०० म ेवा सम्मको एफ एमिाई ५००० ५०००  



 


 

८ केवि सेवा केवि लटभी सेवा २००० २०००  

९ पसि लटलभ िथा लडसहोम पसि १५०० १५००  

१० फोटो स्टुलडयो किर ल्याव स्टुलडयो १००० १०००  

फोटो स्टुलडयो ५०० ५००  

११ नाई/पाििर हिाम, व्यटुी पाििर पसि २५० २५०  

१२ लसिाई सेन्टर टेिररङ िथा लसिाई सेन्टर २५० २५०  

१३ ितु्ता पसि ितु्ता लसिाई बच्ने पसि ५०० ५००  

ितु्ता ममिि मात्र गने १०० १००  

१४ मोटर वकि  सप गाडीको बडी बनाउने िथा ममिि गने १५०० १५००  

सबै सवारी साधन ममिि गने र पाटिस 

बेच्ने  

१५०० १५००  

सबै सवारी ममिि मात्र गने १२०० १२००  

गाडी  मात्र ममिि गने १२०० १२००  

मोटरसाइकि ममिि िथा पाटिस 

बेच्ने  

१२०० १२००  

मोटरसाइकि ममिि मात्र १००० १०००  

१५ छापािाना अफसेट प्रेस १५०० १५००  

साधारण प्रेस १००० १०००  

१६ स्वास््य सेवा सामिुालयक अस्पिाि ५००० ५०००  

पोिीलक्िलनक ३००० ३०००  

लक्िलनक/मलडकि १००० १०००  

िन्ि लक्िलनक १००० १०००  

१७ 

 

 उद्योग िसर उद्योग १०००० १००००  

लग्रि िथा सटर उद्योग २००० २०००  

काष्ठफलनिचर एण्ड लफलनलसङ ठुिा 

पूँिी 

२००० २०००  

काष्ठ फलनिचर साना पूँिी १५०० १५००  

सामान्य फलनिचर उद्योग  १००० १०००  

मटेि उद्योग ५००० ५०००  

िाना उद्योग लफड ५०० ५००  

लमनरि वाटर उद्योग ५००० ५०००  

ब्िक उद्योग २५०० २५००  

िार िािी बनाउने उद्योग १५०० १५००  

अन्य उद्योगहरु २० िाि पूँिी भएका उद्योग १०००० १००००  



 


 

१ िाि ५० हिार पिूी भएका ५००० ५०००  

१ िाि ५० हिार भन्िा कम 

पूँिीका 

३००० ३०००  

१८ ईट्टा लडपो ईट्टा भट्टा २५०० २५००  

ईट्टा लडपो १५०० १५००  

१९ बेकरी उद्योग बैकरी उद्योग १५०० १५००  

बेकरी पसि ५०० ५००  

२० इलन्सच्यटु कम्प्यटुर इलन्सच्यटु १००० १०००  

२१ पान पसि पान पसि २५० २५०  

२२ िरकारी/फिफुि  िरकारी र फिफुि पसि ३०० ३००  

२३ चस्मा पसि चस्मा पसि २५० २५०  

२४ कुटानी लपसानी 

लमि 

१० हर्ि पावर भन्िा मालथको क्षमिा २००० २०००  

५-१० हर्ि पावरसम्मका लमि क्षमिा १००० १०००  

५ हर्ि पावर भन्िा कम क्षमिाका 

लमि 

५०० ५००  

२५ लडिर सबै प्रकारको ५००० ५०००  

२६ कपडा फेन्सी 

पसि 

थोक पसि १००० १०००  

िरुा पसि ५०० ५००  

२७ लकराना पसि ५ िाििलेि मालथका लकराना पसि २००० २०००  

५ िाि सम्म िगानी भएको लकराना ५०० ५००  

१ िािभन्िा कम िगानी भएका 

पसि 

२५० २५०  

२८ िाद्य पसि थोक सलहिको िाद्य पसि १००० १०००  

िरुा िाद्य पसि ५०० ५००  

२९ चरुा धागो िथा 

श्रङ्ृगार पसि 

थोक सलहिको पसि ५०० ५००  

िरुा पसि २०० २००  

३० भाँडा पसि थोक भाडा पसि १००० १०००  

िरुा पसि २०० २००  

३१ घ वगिको लनमािण 

व्यवसाय 

लनमािण व्यवसाय ििाि  २५००० २५०००  

लनमािण व्यवसाय नवीकरण २५०० २५००  

प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी १००० १०००  

नवीकरण लविम्ब शलु्क प्रलिवर्ि 

थप 

१००० १०००  



 


 

नामसारी िस्िरु घर पररवारकै 

सिस्यमा 

२५०० २५००  

नामसारी िस्िरु घर सिस्य बालहर 

भएमा 

२५००० २५०००  

ईिािि पत्र ठाँउसारी िस्िरु  १५००० १५०००  

३२ पोल्टी फमि/ 

माछा व्यवसाय 

ठुिा व्यवसायी ४०० ४००  

साना व्यवसायी २०० २००  

३३ हाडिवयर  हाडिवयर पसि १५०० २०००  

३४ इिेलक्ट्रक  इिेलक्ट्रक पसि १००० १०००  

३५ काननूी फमि काननूी फमि १००० १०००  

३६ साइन बोडि  साइन बोडि पेलन्टङ एण्ड छाप उद्योग ५०० ५००  

३७ स्टेशनरी स्टेशनरी िथा पसु्िक पसि ५०० ५००  

३८ िडीबटुी  िडीबटुी िररि लविी पसि १५०० १५००  

३९ िेिा पररक्षक िेिापररक्षक १००० १०००  

४० लवज्ञापन सेवा लवज्ञापन सेवा वा एिने्ट १००० १०००  

४१ गसैस कायाििय अन्िरालष्ट्ट्रय गसैस(शािा कायाििय) १०००० १००००  

४२ सप्िायशि 

(व्यापार िथा 

व्यवसाय)  

(साना १० िाि सम्म पिूी) १५०० २०००  

मिौिा १०-५० िाि सम्म पूँिी  ३०००  

ठूिा १ करोड मालथ पूँिी भएका  ५०००  

४३ हाउलिङ िग्गा लवकास िथा हाउलिङ १०००० १००००  

४४ माविि टायल्स माविि टायल्स पसि १००० १०००  

४५ व्यापारी  िोिा कुम्िामा बोकी व्यापार गने 

व्यापरीिाई  पालिकालभत्र व्यपार 

गरेमा 

पटके रलसि १००० पटके रलसि 

५०० 

 

४६ क्याटेररङ क्याटेररङ सेवा १००० १०००  

४७ िगु्ध लडपो िगु्ध डेरी उद्योग ५०० ५००  

४८ ग्यास लडपो ग्यास लविेिा  १००० १०००  

४९ सहकारी लवत्तीय बाहके अन्य कारोवार गने 

सहकारी संस्था 

५०० ५००  

५० लवत्तीय सेवा नेपाि सरकारको पणूि स्वालमवव 

बाहके क वगिका बैंकहरु 

१०००० १००००  

नेपाि सरकारको पणूि स्वालमवव 

बाहके क वगिका बैंकहरु 

८००० ६०००  



 


 

ऋण िथा बचि सहकारी संस्था र 

शािा रलहि बैंक िथा लवत्तीय संस्था 

२००० १०००  

५१ लवद्याियिाई 

धरौटी रकम 

(लनिी लवद्यािय) 

आधारभिु िह १-५ िालग रु १५००० १५०००  

आधारभिु िह ६-८ का िालग रु २०००० २००००  

माध्यलक िह ९-१० का िालग रु २५००० २५०००  

माध्यलमक िह ११-१२ का िालग रु ३०००० ३००००  

५२ शलैक्षक संस्था 

कक्षा थप  

अनमुलि 

नीलि लवद्यािय प्रलि कक्षा संख्या 

थप 

३००० ३०००  

सामिुालयक लवद्यािय प्रलिकक्षा थप 

अनमुलि 

१००० १०००  

नीलि लवद्यािय 

नवीकरण शलु्क 

१-५ सम्मको लवद्यािय भएमा २००० २०००  

१-८ सम्मको लवद्यािय भएमा ३००० ३०००  

१-१२ सम्मको लवद्यािय भएमा ५००० ५०००  

५३ लसनेमा हि लसनेमा हि ५००० ५०००  

लभलडयो हि २५०० २५००  

५४ सवारी साधन 

शोरुम 

गाडीको शोरुम १०००० १००००  

मोटरसाइकिको शोरुम ७००० ७०००  

ट्रयाक्टर िथा अन्य मलेशनरी कृलर् 

कायि 

५००० ५०००  

५५ एग्रो पसि  कृलर्/ भटेेरीनरी सामग्री पसि २०० २००  

५६ कृलर् व्यवसाय गाई, भसैी, बंगरु, बाख्रा पािन ५०० ५००  

कृलर् व्यवसाय ििाि प्रमाणपत्र ५०० ५००  

कोल्ड स्टोर २५०० २५००  

५७  पानी ट्याङ्कर १००० १०००  

५८  आइस लिम पसि १०० २००  

५९ वन िथा 

विावरण शलु्क 

सल्िाको िोटो संकिन प्रलिकेिी रु २ २  

लनकासी(सल्िाAग्रेड प्रलि क्य ु लफट 

रु) 

१५ १५  

लनकासी(सल्िाBग्रेड प्रलि क्य ु लफट 

रु) 

१२ १२  

कुकाठ प्रलि क्य ुलफट रु  १० १०  

साि A ग्रेड प्रलि क्य ुलफट २५ २५  

साि B ग्रेड प्रलि क्य ुलफट २० २०  



 


 

६० लगट्टी, 

बािवुा,ढुङगा, 

स्िेट वापिको 

कर 

लटप्पर प्रलि लट्रप रु(बािवुा लगट्टी 

ढुंगा) 

१००० १०००  

लमलन लटप्पर प्रलि लट्रप रु(बािवुा 

लगट्टी ढुंगा) 

५०० ५००  

ट्रक प्रलि लट्रप रु ८०० ८००  

लमलन ट्रक/ट्रयाक्टर रु ५०० ५००  

भ्यान प्रलि लट्रप रु ३०० ३००  

६१ माटो  माटो ढुवानी ५०० ५००  

१. अन्यत्र ििाि(घरेि ुिथा साना उद्योग कायाििय, आन्िररक रािश्व कायाििय, कम्पलन रलिष्टारको कायाििय िगायि 

ििािका िालग िोलकएका अन्य संस्था वा कायाििय) भएका व्यवसायहरुिे गाउँपालिकाबाट अलनवायि रुपमा व्यवसाय 

ििाि प्रमाणपत्र लिई सो वापि व्यवसाय कर लिरेर मात्र यस गाउँपालिका के्षत्रमा व्यापर व्यवसाय गनि पाउनेछन ्। 

२. अन्यत्र ििाि नभएका साना व्यवसायीहरुिे यस गाउँपालिकामा ििाि भएर मात्र व्यवसाय सञ्चािन गनि पाउनेछन ्। 

ििाि हुिँा मालथ उल्िेलिि वगीकरण अनसुारको ििाि शलु्क लिनुि पनेछ । 

३. व्यवसाय ििाि नवीकरण िस्िरु(प्रवयेक आलथिक वर्िको असोिसम्ममा गनुिपने) व्यवसाय ििाि गनि िागकेो शलु्क 

बराबर िाग्नेछ िर ििाि शलु्क रु. १००० भन्िा मालथ िाग्ने व्यवसायका हकमा रु. १००० नवीकरण शलु्क िाग्नेछ । 

 

अनुसूची- ५ 

(दफा ६ सँग सम्बलन्धत) 

जडीबुटी कवाडी तर्ा जीवजन्तु कर (ओखटेपहरमा िाग्ने कर) 

क्र स लववरण  लवस्तृत लववरण गत आवको दर  प्रस्तालवत दर कैलफयत 

 िडीबटुी बहुमलू्य िडीबटुीको कुि मलू्यको  १ प्रलिशि १ प्रलिशि  

 कवाडी माि लससा,कागि,प्िालष्टक,अन्य प्रलिकेिी १ प्रलिशि १ प्रलिशि  

 लभर मौरीको मह प्रचलिि बिार मलू्यको  ५ प्रलिशि ५ प्रलिशि  

 िीविन्ि ुकर काननुिे लनर्धे गरका बाहके अन्य मिृ 

िीविन्िकुा हाड लसङ छािा 

प्वाँि(कूि मलू्यको) 

२ प्रलिशि २ प्रलिशि  

 

 

अनुसूची- ६ 

(दफा ७ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे िगाउने सवारी साधन कर 



 


 

क्र स लववरण लवस्तृत लववरण गत आव को दर प्रस्तालवत दर  

१ सवारी साधन 

कर 

अटो ररक्सा िथा ईररक्सा  १००० १०००  

 अटो ररक्सा िथा ई ररक्सा नवीकरण  ५०० ५००  

 अन्यमा प्रिशेको काननु अनसुार 

िाग्ने 

   

 

अनुसूची- ७ 

(दफा ८ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे िगाउने लवज्ञापन कर 

क्र स लववरण लवस्तृत लववरण गत आव को दर प्रस्तालवत दर  

१ होलडिङ बोडि प्रलि वगि लफट ५० ५०  

२ लभत्त ेिथा सटर पेलन्टङ प्रलिवगि लफट ३० ३०  

३ रङ्लगन लवज्ञापन प्रलिवगि लफट फ्िेकसमा २५ २५  

४ अन्य पोष्टर पम्पिेट प्रलि वगि लफट १० १०  

 

अनुसूची- ८ 

(दफा ९ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे िगाउने मनोरञ्जन  कर 

क्र स लववरण लवस्तृत लववरण गत आव को दर प्रस्तालवत दर  

१ मिेा महोवसव प्रलि लिन १००० १०००  

२ मनोरञ्िन 

कायििम 

ििेकुि िगायि अन्य मनोरञ्िन 

कायििमका िालग प्रलि कायिि 

१००० १०००  

 

 

 

 

 

अनुसूची- ९ 

(दफा १० सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपलिकािे िगाउने बहाि लवटौरी  कर 



 


 

क्र स लववरण लवस्तृत लववरण गत आव को दर प्रस्तालवत दर  

१ टहरा नबनाई 

सावििलनक 

ठाउँको 

प्रलि वगिलमटर सावििलनक िग्गाको 

बहाि कर(मखु्य बिार) वालर्िक 

१०० १००  

२ टहरा नबनाई 

सावििलनक 

ठाउँको 

प्रलि वगिलमटर सावििलनक िग्गाको 

बहाि कर(मखु्य बिार बाहके) 

वालर्िक 

५० ५०  

३  सावििलनक 

स्थि 

सावििलनक स्थािमा ढुङ्गा, लगट्टी, 

बािवुा थपुारेवापि (प्रलिलिन)  

२० २०  

 

अनुसूची- १० 

(दफा ११ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपलिकािे िगाउने पालकय ङ शुल्क (तोलकएको पालकय ङ िेत्रमा व्यवस्र्ा गरेर मात्र) 

क्र स लववरण लवस्तृत लववरण गत आव को दर प्रस्तालवत दर  

१ गाउँपालिका क्षेत्र 

लभत्र प्रवशे गने 

सवारी 

साधनिाई 

बस ट्रक आलिमा (एक पटकका 

िालग) 

१०० १००  

२ िीप भ्यान रु ५० ५०  

३  मोटरसाइकि २५ २५  

नोटः सरकारी सवारी साधनिाई पालकि ङ शलु्क निाग्ने । 

  

अनुसूची- ११ 

(दफा १२ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे िगाउने टे्रलकङ शुल्क (तोलकएको टे्रलकङ िेत्र लनधायरण गरेर मात्र) 

क्र स लववरण लवस्तृत लववरण गत आव को दर प्रस्तालवत दर  

१ स्विशेी नागररक प्रलि लिन प्रलि व्यलि  २० २०  

२ लविशेी नागररक प्रलि लिन प्रलि व्यलि १०० १००  

 

अनुसूची- १२ 

(दफा १३ सँग सम्बलन्धत) 

सेवा शुल्क दस्तुर, लसफाररस र प्रमालणत शुल्क 



 


 

क्र स लववरण लवस्तृत लववरण गत आव को दर प्रस्तालवत दर  

१ प्रमालणि शलु्क नािा प्रमालणि गने २०० २००  

 िन्म लमलि प्रमालणि गने २०० २००  

लववालहि प्रमालणि २०० २००  

अलववालहि प्रमालणि २०० २००  

व्यलिगि लववरण प्रमालणि गने २०० २००  

िीलविसँगको नािा प्रमालणि गन े २०० २००  

हकवािा वा हकिार प्रमालणि २०० २००  

कागि वा मन्िरुीनामा प्रमालणि २०० २००  

िग्गा मलू्याङ्कन लसफाररश प्रमालणि  ५०० ५००  

संरक्षक प्रमालणि गने २०० २००  

घर पािाि प्रमालणि २०० २००  

कागि र मन्िरुीनामा प्रमालणि गने २०० २००  

 घरबाटो प्रमालणि ५०० ५००  

२ चार लकल्िा 

प्रमालणि  

िस्िरु 

आधा रोपनीसम्मको िग्गा २०० २००  

एक रोपनीसम्मको िग्गा ४०० ४००  

१ िलेि ५ रोपनीसम्मको ५०० ५००  

५ िलेि १० रोनीसम्मको १००० १०००  

१० रोपनीिलेि मालथको िलिपलन २००० २०००  

३ घर लनमािण 

नक्सापास िस्िरु 

ढिान गरी लनमािण गररने घरिाई  प्रलिवगि लफट रु ३ प्रलिवगि लफट रु 

३ 

 

ढिान नगरी लनमािण गररने घरुिाई प्रलिवगि लफट रु २ प्रलिवगि लफट रु 

२ 

 

माटोको िडान गरी घरु लनमािण गनेिाई प्रलिवगिलफटरु ०.५० प्रलिवगिलफटरु 

०.५० 

 

नक्सा नामसारी िथा नवीकरण वापि 

प्रवयेक पटकका िालग 

५०० ५००  

सालवक घरमा ममिि नहुने गरी ममिि गरे १०० १००  

नक्सापास सम्बन्धी काम सम्पन्न 

प्रमाणपत्र 

५०० ५००  

पास भएको नक्साको प्रलिलिलप २०० ३००  

परुानो घरको नक्सापास गनुिपरेमा प्रलिवगि लफट रु ७ प्रलिवगि लफट रु 

७ 

 

४ लसफाररस िस्िरु नागररकिा  लसफाररस २०० २००  



 


 

नागररकिा प्रलिलिलप लसफाररस २०० २००  

नाबािक पररचयपत्र लसफाररस २०० २००  

ववैालहक अगंीकृि नागररकिा 

लसफाररस 

२०० २००  

नाम थर िन्मलमलि एकै हो भन्न े

लसफाररस 

२०० २००  

नाम थर िन्मलमलि संशोधन लसफाररस २०० २००  

नामसारी लसफाररस २०० २००  

  लकत्ताकाट गनि लसफाररस ५०० ५००  

फमि ििाि लसफाररस ५०० ५००  

उद्योग ििाि लसफाररस ५०० ५००  

िग्गा धनी प्रमाणपिुाि प्रलिलिलप 

लसफाररस 

५०० ५००  

िग्गा मोही, नामसारी, िग्गा ििाि, रैकर, 

गठुी आलि लसफाररस 

५०० ५००  

आयस्रोि प्रमालणि लसफाररस वालर्िक  

आयको लहसाविे 

वालर्िक हुन आउने 

रकमको ०.५% 

वालर्िक हुन 

आउने रकमको  

 

सम्पलत्त मलू्याङ्कन िस्िरु लसफाररस कुि मलू्यको ०.५ 

% 

कूि मलु्यको 

०.५ % 

 

कािोपत्रे मोटरबाटो भएको लसफाररस १००० १०००  

अन्य मोटरबाटो भएको लसफाररस ५०० ५००  

धारा/लबििुी लमटर लसफाररस २०० २५०  

मोही िगि कट्टाको लसफाररस ५०० ५००  

घरिग्गा करको िेिािोिा लसफाररस ५०० ५००  

बहाि करको िेिािोिा लसफाररस ५०० ५००  

छात्रवलृत्त लसफाररस (लवपन्न लनःशलु्क) २०० २००  

संस्था ििाि लसफाररस ५०० ५००  

अस्थायी/ अस्थायी बसोबास 

लसफाररस 

२०० २००  

५ लशक्षा सम्बन्धी 

लसफाररस 

कक्षा ८को माकि लसट प्रलिलिलप २०० २००  

लशक्षक सरुवा सहलमि/अनमुलि 

(मा लव) सहमलि लिएर िानेिाई 

२००० २०००  

लशक्षक सरुवा सहलमि/अनमुलि 

(लन मा लव) सहमलि लिएर िानेिाई 

१००० १०००  



 


 

लवद्यािय िोल्न ठाउँसारी लसफाररस ५०० ५००  

लनिी किेि लसफाररस २०००० २००००  

६  कोठा िोल्ने कायि रोहवरमा बस्ने ५०० ५००  

७  सििलमन मचुलु्का ५०० ५००  

८ आयाि/लनयाििमा 

लनकासी प्रलि 

चौपाया 

लसफाररस शलु्क 

चौपाया सम्बन्धी लसफाररस प्रलि चौपाया रु २० प्रलि चौपाया रु 

२० 

 

भसैी राँगो २०० २००  

गाई गोरु ६० ६०  

बाख्रा /िसी /बोका /भडेा  ६० ६०  

कुिरुा र हाँस  १ १  

कुिरुा हाँस (चल्िा) ०.१० पैसा ०.१० पैसा  

९ योिना सम्िौिा 

लसफाररस 

वडास्िरीय र पालिकास्िरीय योिनामा ५०० ५००  

अन्य बाह्य योिनाका िालग १००० १०००  

१० योिना फरफारक 

लसफाररस सबै 

प्रकारका 

योिनामा(योिना 

रकमको) 

रु ५ िािसम्मका योिनाका िालग  ०.५०% ०.५०%  

५ िलेि १० िािसम्मका योिनामा ०.४५% ०.४५%  

१० िलेि ३० िािसम्मका योिनामा ०.४०% ०.४०%  

३०िलेि १ करोडसम्मका योिनामा ०.३५% ०.३५%  

१ करोड िलेि मालथका योिनामा ०.१०% ०.१०%  

११ गरैसरकारी संस्था गरैसरकारी संस्थािाई पालिकालभत्र 

काम गनि अनमुलि प्रिान गरेवापि िस्िरु 

५००० ५०००  

१२ गरैसरकारी संस्थािाई सचुीकृि 

गरेवापि 

५०० ५००  

१ लवपन्निाई छात्रवलृत्त, आलथिक सहायिा, लनःशलु्क उपचार, िवैी प्रकोप र ज्येष्ठ नागररक भत्ता प्रालिका िालग गररने 

मन्िरुनामा लसफाररस आलिमा लसफाररस िस्िरु छुट लिने । 

२ कृलर् के्षत्रको िालग लसफाररस लििा लसफाररस िस्िरुमा ५०% छुट लिने । 

३ आयस्रोि प्रमालणि र सम्पलत्त मलू्याङ्कन बाहके अन्यमा अगं्रेिीमा लसफाररस लििा थप ५०% िस्िरु लिने । 

 

 

 

अनुसूची- १३ 

(दफा १४ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकाबाट सहकारी संस्र्ाका िालग तोलकएको शुल्क 

क्र स लववरण लवस्तृत लववरण गत आव को दर प्रस्तालवत दर  



 


 

१  

 

सहकारी संस्था 

नयाँ सहकारी संस्था ििाि २५०० २५००  

२ सहकारी संस्था नवीकरण ५०० ५००  

३ ििाि प्रमाणपत्र प्रलिलिलप ५०० ५००  

४ वालर्िक काननु बमोलिम नवीकरण 

नगराउनेिाई िररवाना प्रलिवर्ि 

२००० १०००  

यस गाउँपालिकालभत्र भएका सहकारी संस्थाहरुिे अलनवायि रुपमा यस गाउँपालिकामा ििाि भई सहकारी ऐन अनसुार 

वालर्िक लववरण प्रवयेक वर्ि अलनवायि बिुाउन ुपनेछ । 

 

 

अनुसूची- १४ 

(दफा १५ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे िगाउने पययटन शुल्क (प्रलतलदन) 

क्र स लववरण लवस्तृत लववरण गत आव को दर प्रस्तालवत दर  

१ दृश्याविोकन स्विशेी नागररक २० २०  

२ लविशेी नागररक १०० १००  

 अध्ययन भ्रमण स्विशेी नागररक २० २०  

 लविशेी नागररक १०० १००  

स्विशेी लवद्याथीिाई ५० प्रलिशि छुट, अपाङ्ग ज्येष्ठ नागररक अलिलवपन्न व्यलििाई प्रमाणका आधारमा लनःशलु्क  

हुनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची- १५ 

(दफा १६ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपलिकािे तोकेको भाडा दर 



 


 

क्र स लववरण लवस्तृत लववरण गत आव को दर प्रस्तालवत दर  

१ भाडा िर गाउँपालिकाको हि प्रयोग गरेवापि १०००(प्रलिलिन) १०००(प्रलिलिन)  

२ गाउँपालिकाको प्रोिके्टर 

प्रयोगवापि 

५००(प्रलिलिन) ५००(प्रलिलिन)  

३ ब्याक हु िोडर प्रलिघण्टा इन्धन 

सलहि िर रु 

२१०० ३०००  

 ब्याक हु िोडर प्रलिघण्टा इन्धन 

बाहके िर रु 

१२०० १७००  

४ ट्रयाक्टर प्रलिघण्टा िर रु १५०० २०००  

५  

 

 

एम्बिेुन्स  

डडेल्धरुा २४०० डडेल्धरुा २४००  

 

एम्बिेुन्स 

धनगढी ७४०० धनगढी ७४००  

 नेपािगन्ि १२५०० नेपािगन्ि 

१२५०० 

 

 लचिवन २७००० लचिवन २७०००  

 काठमाडौ ३५००० काठमाडौ 

३५००० 

 

 कच्ची सडक अन्य लिल्िाका हकमा प्रलि लकलम ३०० प्रलि लकलम ३००  

 पक्की सडक अन्य लिल्िाका हकमा प्रलि लकलम २०० प्रलि लकलम २००  

 

 

आज्ञािे 

लदलिप कुमार तामाङ 

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत 

 

 


