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मेलङु गाउँपाललकाको अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको ऐन 

                                           

                                          गाउँसभाबाट स्वीकृत लमलत: २०७९/०३/२७ 

प्रस्तावनााः 
मेलङु गाउँपाललकाको आलथिक वर्ि २०७९/80 को अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ािन्वर्न गनिको लनलमत्त 
स्थानीर् कर तथा शलु्क सङ्कलन गने,  छुट ददने तथा आर् सङ्कलनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् 
भएकोले,  

 

नेपालको संववधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम मेलङु गाउँ सभाले र्ो ऐन बनाएको छ।  

 

१. सङ्जिप् त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाम “मेलङु गाउँपाललकाको आलथिक ऐन, २०७९” रहेको छ 
।  

(२) र्ो ऐन संवत ्२०७९ साल साउन १ गते देजख मेलङु गाउँपाललका िेत्रमा लागू हनुे छ । 

 

२. सम्पजत्त कराः कुनै पलन व्र्जि वा संस्थाको स्वालमत्वमा रहेको घर वा सो घरले चचेको िग्गामा गाउँपाललका 
िेत्रलभत्र अनसूुची-१ बमोजिम एवककृत सम्पजत्त कर/घरिग्गा कर लगाइने र असूल उपर गररने छ । 

 

३. भलूम कर (मालपोत) : गाउँपाललका िेत्रलभत्र अनसूुची-२ बमोजिम भलूम कर (मालपोत) लगाइन ेर असूल 
उपर गररन ेछ ।  

 

४. घर वहाल कराः  गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थाले भवन,  घर,  पसल,  ग्र्ारेि,  गोदाम,  टहरा, 
छप्पर, िग्गा वा पोखरी पूरै वा आजंशक तवरले वहालमा ददएकोमा अनसूुची-३ बमोजिम घर िग्गा वहाल कर 
लगाइन ेर असूल गररन ेछ । 

 

५. व्र्वसार् कराः गाउँपाललका िेत्रलभत्र व्र्ापार,  व्र्वसार् वा सेवामा अनसूुची-४ बमोजिम व्र्वसार् कर 
लगाइन ेर असूल उपर गररन ेछ । 

 

६. िलिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकराः गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थाले ऊन, खोटो, िलिबटुी, 
वनकस, कवािी माल र प्रचललत काननुले लनर्ेध गररएको िीविन्त ुवाहेकका अन्र् मतृ वा माररएका िीविन्तकुो 
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हाि, लसङ, प्वाखँ, छाला िस्ता वस्तकुो व्र्वसावर्क कारोवार गरेवापत अनसूुची-५ बमोजिमको कर लगाइने र 
असूल उपर गररन ेछ । 

 

७. सवारी साधन कराः गाउँपाललका िेत्रलभत्र दताि भएका सवारी साधनमा अनसूुची-६ बमोजिम सवारी साधन 
कर लगाइने र असलु उपर गररने छ ।तर, प्रदेश काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम 
हनु ेछ । 

 

८. ववज्ञापन कराः गाउँपाललका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनमा अनसूुची-७ बमोजिम ववज्ञापन कर लगाइन ेर असूल 
उपर गररन ेछ ।तर,  प्रदेश काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोजिम हनुे छ । 

 

९. मनोरञ् िन कराः गाउँपाललका िेत्रलभत्र हनुे मनोरञ् िन व्र्वसार् सेवामा अनसूुची-८ बमोजिम मनोरञ् िन कर 
लगाइन ेर असलु उपर गररन ेछ ।तर,  प्रदेश काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हनु े
छ । 

 

१०. बहाल लबटौरी शलु्काः गाउँपाललका िेत्रलभत्र आफूले लनमािण, रेखदेख वा सञ् चालन गरेका अनसूुची-९ मा 
उल्लेख भए अनसुार हाट बिार वा पसलमा सोही अनसूुचीमा भएको व्र्स्था अनसुार बहाल लबटौरी शलु्क 
लगाइन ेर असूल उपर गररन ेछ । 

 

११. पावकि ङ शलु्काः गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनलाई पावकि ङ सवुवधा उपलब्ध गराए वापत अनसूुची-
१० बमोजिम पावकि ङ शलु्क लगाइने र असूल उपर गररने छ। 

 

१२. टे्रवकङ्ग, कोर्ोवकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्लार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग शलु्काः  गाउँपाललकाले आफ्नो िेत्रलभत्र 
टे्रवकङ्ग, कार्ोवकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्लार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग सेवा वा व्र्वसार् सञ् चालन गरेवापत 
अनसूुची-११ बमोजिमको शलु्क लगाइने र असूल उपर गररने छ । 

 

१३. सेवा शलु्क, दस्तरुाः गाउँपाललकाले लनमािण, सञ् चालन वा व्र्वस्थापन गरेका अनूसूची-१२ मा उजल्लजखत 
स्थानीर् पूवािधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुचीमा व्र्वस्था भएअनसुार शलु्क लगाइन े
र असूल उपर गररन ेछ । 
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१४. पर्िटन शलु्काः गाउँपाललकाले आफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट अनसूुची-१३ मा उजल्लजखत दरमा 
पर्िटन शलु्क लगाईने र असलु उपर गररने छ ।तर, प्रदेश काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोही 
बमोजिम हनु ेछ । 

 

१५. कर छुटाः कर छुटसम्बन्धी व्र्वस्था अनूसूची-1४ बमोजिम हनुे छ । 

१६. कर तथा शलु्क सङ्कलन सम्बजन्ध कार्िववलधाः र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्थाअनसुार कर तथा शलु्क सङ्कलन 
सम्बन्धी कार्िववलध गाउँपाललकाले तोकेअनसुार हनुेछ ।साथै र्स ऐनमा समावेश नभएको ववर्र्मा कर तथा 
शलु्क ललन ुपने अवस्थामा गाउँ सभाको लनणिर्ानसुार कर तथा शलु्क उााईने छ । 
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अनसूुची –१ 

(दफा २ सँग सम्बजन्धत) 

मेलङु गाउँपाललकाले आफ्नो िते्र लभत्र लगाउन ेएकीकृत सम्पजत्त कर/घरिग्गा करको दर 

एकीकृत सम्पजत्त करको दर 

क्र.सं. वववरण एकीकृत 
सम्पजत्त कर 
(रु. मा) 

रकम अिरमा 

1. रु. १ देजख २ लाख सम्म २०.00 लबस रुपैर्ाँ मात्र 

2. रु. २ लाख १ देजख ३ लाख सम्म 25.00 पजचचस रुपैर्ाँ मात्र 

3. रु. ३ लाख १ देजख ४ लाख सम्म 30.00 लतस रुपैर्ाँ मात्र 

4. रु. ४ लाख १ देजख ५ लाख सम्म 40.00 चाललस रुपैर्ाँ मात्र 

5. रु. ५ लाख १ देजख ६ लाख सम्म 50.00 पचास रुपैर्ाँ मात्र 

6. रु. ६ लाख १ देजख ७ लाख सम्म 60.00 सााी रुपैर्ाँ मात्र 

7. रु. ७ लाख १ देजख ८ लाख सम्म 70.00 सत्तरी रुपैर्ाँ मात्र 

8. रु. ८ लाख १ देजख ९ लाख सम्म 80.00 असी रुपैर्ाँ मात्र 

9. रु. ९ लाख १ देजख १० लाख सम्म 90.00 नब्बे रुपैर्ाँ मात्र 

10. रु. १० लाख १ देजख १२ लाख सम्म 100.00 एक सर् रुपैर्ाँ मात्र 

11. रु. १२ लाख १ देजख १४ लाख सम्म 120.00 एक सर् लबस रुपैर्ाँ मात्र 

12. रु. १४ लाख १ देजख १६ लाख सम्म 140.00 एक सर् चाललस रुपैर्ाँ मात्र 

13. रु. १६ लाख १ देजख १८ लाख सम्म 160.00 एक सर् सााी रुपैर्ाँ मात्र 

14. रु. १८ लाख १ देजख २० लाख सम्म 180.00 एक सर् असी रुपैर्ाँ मात्र 

15. रु. २0 लाख १ देजख २२ लाख सम्म 200.00 दईु सर् रुपैर्ाँ मात्र 

16. रु. २२ लाख १ देजख २४ लाख सम्म 220.00 दईु सर् लबस रुपैर्ाँ मात्र 

17. रु. २४ लाख १ देजख २६ लाख सम्म 240.00 दईु सर् चाललस रुपैर्ाँ मात्र 

18. रु. २६ लाख १ देजख २८ लाख सम्म 260.00 दईु सर् सााी रुपैर्ाँ मात्र 
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19. रु. २८ लाख १ देजख ३० लाख सम्म 280.00 दईु सर् असी रुपैर्ाँ मात्र 

20. रु. ३० लाख १ देजख ३४ लाख सम्म 300.00 लतन सर् रुपैर्ाँ मात्र 

21. रु. ३४ लाख १ देजख ३८ लाख सम्म 350.00 लतन सर् पचास रुपैर्ाँ मात्र 

22. रु. ३८ लाख १ देजख ४२ लाख सम्म 400.00 चार सर् रुपैर्ाँ मात्र 

23. रु. ४२ लाख १ देजख ४६ लाख सम्म 450.00 चार सर् पचास रुपैर्ाँ मात्र 

24. रु. ४६ लाख १ देजख ५० लाख सम्म 500.00 पाँच सर् रुपैर्ाँ मात्र 

25 रु. ५० लाख १ देजख ६० लाख सम्म 550.00 पाँच सर् पचास रुपैर्ाँ मात्र 

26. रु. ६० लाख १ देजख ७० लाख सम्म 600.00 छ सर् रुपैर्ाँ मात्र 

27. रु. ७० लाख १ देजख ८० लाख सम्म 700.00 सात सर् रुपैर्ाँ मात्र 

28. रु. ८० लाख १ देजख ९० लाख सम्म 800.00 आा सर् रुपैर्ाँ मात्र 

29. रु. ९० लाख १ देजख १ करोि सम्म 900.00 नौ सर् रुपैर्ाँ मात्र 

30. रु. १ करोि १ देजख १ करोि २० लाख सम्म 1000.00 एक हिार रुपैर्ाँ मात्र 

31. रु. १ करोि २० लाख १ देजख १ करोि ६० लाख सम्म 1200.00 एक हिार दईु सर् रुपैर्ाँ 
मात्र 

32. रु. १ करोि ६० लाख १ देजख २ करोि सम्म 1400.00 एक हिार चार सर् रुपैर्ाँ 
मात्र 

33. रु. २ करोि १ देजख २ करोि 20 लाख सम्म 1600.00 एक हिार छ सर् रुपैर्ाँ 
मात्र 

34. रु. २ करोि 20 लाख १ देजख २ करोि 70 लाख सम्म 1800.00 एक हिार आा सर् रुपैर्ाँ 
मात्र 

35. रु. २ करोि 70 लाख १ देजख ३ करोि 30 लाख सम्म 2000.00 दईु हिार रुपैर्ाँ मात्र 

36. रु. 3 करोि ३० लाख १ देजख ४ करोि सम्म 2200.00 दईु हिार दईु सर् रुपैर्ाँ 
मात्र 

37. रु. ४ करोि १ देजख 4 करोि 50 लाख सम्म 2400.00 दईु हिार चार सर् रुपैर्ाँ 
मात्र 

38. रु. ४ करोि ५० लाख देजख १ देजख ५ करोि  सम्म 2600.00 दईु हिार छ सर् रुपैर्ाँ 
मात्र 

३९. रु. ५ करोि १ देजख मालथ िलत भए पलन २ रुपैँर्ा प्रलत 
हिारका दरले एकीकृत सम्पजत्त कर लाग्नचेा 

3000.00 लतन हिार रुपैर्ाँ मात्र 

 

  

क) सम्पजत्त करको मूल्र्ाङ् कन  

 १ लाख देजख १० लाख सम्म रु.100 (एक सर् रुपैर्ाँ मात्र) 
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 १० लाखदेजख २० लाख सम्म रु.200(दईु सर् रुपैर्ाँ मात्र)  

 20 लाख देजख ३० लाख सम्म रु300(लतन सर् रुपैर्ाँ मात्र) 

 30 लाख देजख 40 लाख सम्म रु.400 (चार सर् रुपैर्ाँ मात्र) 
 40 लाख देजख 50 लाख सम्म रु.500 (पाँच सर् रुपैर्ाँ मात्र) 
 50 लाख देजख 60 लाख सम्म रु.६00 (छ सर् रुपैर्ाँ मात्र) 
 60 लाख देजख 70 लाख सम्म रु.700 (सात सर् रुपैर्ाँ मात्र) 
 70 लाख देजख 80 लाख सम्म रु.800 (आा सर् रुपैर्ाँ मात्र) 
 80 लाख देजख 90 लाख सम्म रु.900 (नौ सर् रुपैर्ाँ मात्र) 
 90 लाख देजख 1 करोि सम्म रु.400 (एक हिार रुपैर्ाँ मात्र) 
 1 करोि देजख मालथ रु.2000 (दईु हिार रुपैर्ाँ मात्र) 

 

२. घर िग्गाको मूल्र्ाङ् कन गने तररका : 
(१) घर िग्गाका कर लाग्ने िेत्रहरुको लालग घरको बनोटको बगीकरण र मलु्र्ाङ् कन देहार्बमोजिम हनु े
छाः– 

(क) घर बनोटको बगीकरण 

(1) लभत्र काँचो वावहर ईंटामा माटोको िोिाई भएका सबै वकलसमका घर र कााैकााबाट बनेका घरहरु 

(2) लभत्र वावहर पाको ईंटा वा ढुङ् गामा माटोको िोिाई भएका सबै वकलसमका घर  

(3) लभत्र वावहर पाको ईंटामा लसमेन्ट वा बज्रको िोिाई भएका सबै वकलसमका घर  

(४) आर.लस.लस.फे्रम स्ट्रक्चरबाट बनेका घर । 

(ख) घरको मलु्र्ाङ्कन 

(क) काँचो ईटा वा माटोको गारो वा बाँस वा कााको टाँटी भै फुस छ् वाली खर पराल र साधारण वटनको 
छाना भएको घरको मूल्र्ाङ् कन गररने छैन । 

(ख) लसनेमा हलहरुको भवनको अजघल्लो भाग मखु्र् अिीटोरीर्मको मूल्र्ाङ्कन गदाि मालथ उजल्लजखत दरमा 
२५ प्रलतशत छुट ददई मलु्र्ाङ् कन गररने छ । 

(२)घर िग्गा कर लाग्ने िेत्रहरुको िग्गाको मलु्र्ाङ् कन गदाि सोको प्रर्ोिनको लनजम्त गाउँपाललकाले तोके 
बमोजिम हनु े छ । र्सरी नतोवकएको हकमा रजिषे्ट्रसन प्रर्ोिनका लालग र्स गाउँपाललकाले तोकेको दर 
बमोजिम िग्गाको मूल्र्ाङ् कन गररनेछ । 
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     अनसूुची –२ 

(दफा ३ सँग सम्बजन्धत) 
भलूम/मालपोत कर 

गाउँपाललकाले आफ्नो िेत्रलभत्र लगाउन सक्न ेभलुम कर (मालपोत)को दर: 
मालपोत (िग्गा लतरो) 

क्र.सं. िग्गाको प्रकार एकाई मालपोत दस्तरु (लतरो) कैवफर्त 

१ अब्बल  प्रलत रोपनी रु. १०  

२ दोर्म प्रलत रोपनी रु. ९  

३ लसम प्रलत रोपनी रु. ८  

४ चाहार प्रलत रोपनी रु. ७  
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अनसूुची –३ 

(दफा ४ सँग सम्बजन्धत) 

घरिग्गा बहाल कर 

गाउँपाललकाले आफ्नो िते्र लभत्र घर, पसल, ग्र्ारेि, गोदाम, टहरा, रोि, कारखाना, िग्गा, पोखरी आददमा लगाउन 
सक्न ेघरिग्गा बहाल करको दर :  

लस.नं. करको प्रकार  करको दर पषु्ट्याईँ कैवफर्त 

१ घर िग्गा बहाल कर  १० प्रलतशत िम्मा बहाल रकमको  
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अनसूुची –४ 

(दफा ५ सँग सम्बजन्धत) 
व्र्वसार् कर  

लस.नं. व्र्वसार्को वववरण आ.व. ०७९/०८० को  
व्र्वसार् करको वावर्िक 
करको दर रु.मा  

वावर्िक नवीकरण शलु्क 
रु. मा 

१.  व्र्ापाररक वस्त ु   

१.१ चरुोट, रक्सी, ज्वेलरी, लभलिर्ो, क्र्ासेट ररकििर तथा प्लेर्र, आददको थोक तथा खदु्रा व्र्ापारमा 
१.१.१ चरुोट र रक्सी   

 क) थोक लबके्रता 1000 500 

 ख) खदु्रा लबके्रता 500 500 

१.१.२ ज्वेलरी   
क)  सबै खाले गहना लनमािण तथा ववक्री गने 1000 500 

 क) स–साना गहना लनमािण तथा ववक्री गने 500 500 

१.१.३ लभलिर्ो, क्र्ासेट ररकििर तथा प्लेर्र 

 क) थोक लबके्रता  200 500 

 ख) खदु्रा लबके्रता 100 500 

१.२ लनमािण सामाग्रीाः वालवुा, लगटी, रोिा, ढुङ्ग, जचप्स, माविल, खररढुङ्गा, वहमपाईप, व्लक  
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१.२.१  नददिन्र् पदाथि उत्खनन, उत्पादन र ववक्री ववतरण  

क) वालवुा, रोिा, ढुङ्गा, चोकर, लगटी, जचप्स,  खररढुङ्गा  प्रलत घ.मी. रु.360 500 

ख) माविल∕ स्लेट ढुङ्गा प्रलत वगि लमटर रु.5 500 

१.२.२  व्र्वसार् कर :    

अ) ह् र्मुपाईप   कुल वावर्िक कारोवारको 
5%  

500 

आ) क्रशर उद्योग  कुल वावर्िक कारोवारको 
५% 

500 

इ) व्लक, टाईल, ईट्टा, कुल वावर्िक कारोवारको 
205% 

500 

१.२.३ लनमािण समाग्री उत्पादन तथा तर्ारीमााः    

अ) ह्यमुपाईप  १२ ईन्च सम्मको गोलाई प्रलत गोटा रु.100 रु.500 

आ) ह्यमुपाईप १८ ईन्च सम्मको गोलाई प्रलत  गोटा रु.200 रु.500 

इ) ह्यमुपाईप १८ ईन्च भन्दा मालथ गोलाई प्रलत गोटा रु.400 रु.500 

ई) व्लक, टाईल, ईट्टा प्रलत गोटा रु.0.25 रु.500 

   

1.3 कम्प्र्टुर, ववद्यतुीर् सामान, क्र्ामेरा, टेलललभिन, रेलिर्ो, कापेट, पेटोललर्म पदाथि िस्ता वस्तकुो थोक तथा 
खदु्रा व्र्ापारमा 
1.3.1. ववद्यतुीर् सामग्री: 
(क) ववद्यतुीर् सामग्री वववक्र ववतरण गने सबै खाले 

पसल 
1000 500 

1.3.2 कम्प्र्टुर,ववद्यतु सामान, क्र्ामेरा, टेलललभिन र रेलिर्ो   

 क) थोक लबके्रता 500 500 

 ख) खदु्रा लबके्रता 300 500 

1.3.3 कापेट/िेकोर सामग्रीहरु 

 क) थोक लबके्रता रु.500 रु.500 

 ख) खदु्रा लबके्रता रु.300 र.500 

1.3.4 पेट्रोललर्म पदाथि 
क) पेट्रोल र लििेल पम्प (लिपो) Highway  रु.5000 रु.500 

ख) पेट्रोल र लििेल पम्प (लिपो) अन्र्त्र रु.1000 रु.500 

ग) ग्र्ास तथा मवट्टतेल ववक्री गने  रु.500 रु.500 
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 ग) घ) ग्र्ास तथा मवट्टतेल लबक्री गने (खदु्रा) रु.200 रु.500 

1.4 दैलनक उपभोगका खाद्य पदाथि, सतुी कपिा आददको थोक तथा खदु्रा व्र्ापार  

1.4.1 दैलनक उपभोगका खाद्य पदाथि र वकराना पसल र होटल (तरकारी तथा फलफुल समेत)   
क) थोक लबके्रता रु.300 रु.500 

 ख) खदु्रा लबके्रता रु.200  रु.500 

1.4.2 सतुी कपिा    

 क) सतुी कपिा/फेन्सी कपिा पसल रु.500 रु.500 

1.4.३ सवारी साधन ववके्रता   
क)  सवारी साधन ववके्रता रु.5000 रु.500 

2. ववर्शे परामशि तथा अन्र् व्र्वसावर्क सेवा 
 क) जचवकत्सक रु.1000 500 

 ख) कववराि रु.500 500 

 ग) ईजन्िलनर्र रु.1000 500 

 घ) काननु व्र्वसार्ी रु.1000 500 

 ङ) लेखापरीिक रु.1000 500 

 च) दन्त जचवकत्सक रु.1000 500 

 छ) अनसुन्धानकताि तथा परामशि दाता रु.1000 500 

 ि) कम्प्र्टुर एनाललष्ट तथा प्रोगामर रु.1000 500 

 झ) बीमा एिेन्ट रु.1000 500 

 ञ) सभेर्र रु.1000 500 

 ट) अनवुादक रु.1000 500 

 ा) पश ुजचवकत्सक रु.1000 500 

 ि) शेर्र दलाल रु.1000 500 

 ढ) सामान ढुवानीकताि तथा कम्पनी रु.1000 500 

 ण) संस्थागत पेन्टर रु.1000 500 

त) वैदेशीक रोिगार परामशि दाता रु.1000 500 

 

3. लनमािण व्र्वसार्   

गाउँपाललकामा प्रधान कार्ािलर् भएको लनमािण व्र्वसार्मा 
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 क) “घ” शे्रणीको  ५००० "घ" वगिको लनमािण 
व्र्वसार्ीको ईिाित 
पत्र सम्बन्धी कार्िववलध, 

207५ बमोजिम  
 

४. उत्पादनमूलक उद्योग   
क)  कोरा माल वा अधि प्रशोलधत माल वा खेर 

गईरहेको मालसामान(कवािी) को वा अन्र् 
मालसामान प्रर्ोग वा प्रशोधन गरी मालसामान 
उत्पादन गने उद्योग 

500 500 

5. उिािमूलक उद्योग 

 क) िलस्रोत, वार्,ु सौर्िशजि, कोइला, प्राकृलतक 
तेल, ग्र्ाँस, बार्ोग्र्ास 

5000 500 

ख) अन्र् स्रोतहरुबाट उिाि पैदा गने उद्योग 
व्र्वसार्मा 

500 500 

6. कृवर् तथा वनिन्र् उद्योग   

 क) वन पैदावारमा आधाररत उद्योग (उत्पादन 
गने) 

1000 500 

 ख) वन पैदावारमा आधाररत व्र्वसार्मा 1000 500 

 ग) कृवर्मा आधाररत उद्योग व्र्वसार्मा 500 500 

घ) पश ु(गाई, गोरु, राँगा, भैसी) लनर्ाित  प्रलत गोटा 200 - 

7. खलनि उद्योग    
क)  खलनि उत्खनन वा प्रशोधन गने उद्योग 

व्र्वसार्मा 
5000 500 

8. पर्िटन उद्योग    

8.1 पर्िटक आवास, होमस्टे,मोटल, होटेल, रेषु्टरा, ररसोटि, ट्राभल एिेन्सी, स्कीइङ, ग्लाइलिङ, वाटर र् र्ाफ्टीङ, पोनी 
टेवकङ, पदर्ात्रा, हटएर्र बेललुनङ, प्र्ारा सेललङ, गल्फकोसि, पोलो, हाईवकङ, अश्वारोहण आदद । 

8.1.1  पर्िटक आवास,होमस्टे, मोटल, होटेल, रेषु्टरा, ररसोटि 
 अ) ५० लाख भन्दा मालथ पुिँी भएका 3000 500 

 आ) २५ देजख ५० लाख सम्म पुिँी भएका 2500 500 

 इ) १० देजख २५ लाख सम्म पुिँी भएका 2000 500 
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 ई) ५ देजख १० सम्म लाख सम्म पुिँी भएका 1500 500 

 उ) १ देजख ५ लाख सम्म पुिँी भएका 1000 500 

 ऊ) १ लाख सम्म पुिँी भएका 200 500 

1.8.2 ट्राभल एिेन्सी, स्कीइङ, ग्लाइलिङ, वाटर र् र्ाजफ्टङ, पोनी टेवकङ, पदर्ात्रा, हटएर्र बेललुनङ, प्र्ारा सेललङ, 

गल्फ, पोलो, अश्वारोहण वजन्ि िजम्पङ आदद ।   
क)  ट्राभल एिेन्सी, स्कीइङ, ग्लाइलिङ, वाटर 

र् र्ाजफ्ट, पोनी टेवकङ, पदर्ात्रा, हटएर्र, 

बेललुनङ, प्र्ारा सेललङ, गल्फकोसि, पोलो, 
अश्वारोहण, वजन्ि िजम्पङ आदद िस्ता 
व्र्वसार्मा 

2000 500 

9. सेवा उद्योग    

 क) छापाखाना 1000 500 

 ख) परामशि सेवा 1000 500 

 ग) जिलनङ तथा वेललङ्ग 1000 500 

 घ) चलजचत्र व्र्वसार् 1000 500 

 ङ) सावििलनक पररवहन  1000 500 

 च) फोटोग्राफी 1000 500 

 छ) प्रर्ोगशाला 1000 500 

 ि) हवाइ सेवा 1000 500 

 झ) शीत भण्िार  500 500 

 

 

१0. लनमािण उद्योग   

क) सिक, पलु, रोपवे, रेलवे, ट्रललवस, टनेल, फ्लाइङ 
लिि तथा औद्योलगक, व्र्ापाररक एवम ्आवास 
कम्प्लेक्स आदद लनमािण गरी सञ् चालन गने 
उद्योग व्र्वसार्मा 

5000 500 

11. सञ् चार सेवा   

 क) लनिी िेत्रको हलुाक सेवा 100 500 

 ख) लनिी िेत्रका टेललफोन, फ्र्ाक्स, 

फोटोकपी, मोवाइल फोन(STD/ISTD), इमेल, 

इन्टरनेट, रेलिर्ो पेजिङ आदद 

500 500 
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 ग) कुररर्र सेवा 500 500 

 घ)छपाई तथा प्रकाशन 1000 500 

१२. ववजत्तर् सेवा   
क)  नेपाल सरकारको पूणि स्वालमत्व रहेको बाहेक 

आलथिक कारोवार गने वाजणज्र् बैक 
5000 500 

 ख) आलथिक कारोवार समेत गने ववजत्तर् कम्पनीको 
मखु्र्  कार्ािलर्  

5000 500 

 ग) ववजत्तर् कम्पनीको शाखा कार्ािलर् 2000 500 

 घ) वीमा कम्पनी 2000 500 

 घ) ववदेशी मदु्रा सटही 1000 500 

 ङ) लधतोपत्र कारोवार 1000 500 

 च) सहकारी बैंक 1000 500 

छ) मलन ट्रान्सफर  1000 500 

१३. स्वास््र् सेवा   

 क) गैर सरकारी अस्पताल 5000 500 

 ख) नलसिङ होम 3000 500 

 ग) जक्ललनक तथा ल्र्ाब 1000 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

१४. जशिा सेवा    

क) ववश्वववद्यालर् (संस्थागत) 5000 500 
ख) कलेि (संस्थागत) 3000 500 
ग) ववद्यालर् (संस्थागत) 2000 500 
घ) ताललम तथा अनसुन्धान केन्द्र (संस्थागत) 1000 500 

ङ) टाइवपङ, कम्प्र्टुर,साईबर तथा भार्ा प्रजशिण 
संस्था 

500 500 

१५. ममित सम्भार उद्योग   
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क) हेवी इक्रू्पमेन्टस ्बस, ट्रक, वटपर, कार आदद 
चार पाङग्र ेसवारी साधन ममित कारखाना  

2000 500 

ख) टेम्पो, मोटरसाईकल र साइकल वकि शप 1000 500 

 ग) रेलिर्ो, वट.लभ., घिी, प्रसेर कुकर, वहटर, 

टेललफोन सेट,  ववद्यतु सामग्री ममित केन्द्र  
200 500 

१६. अन्र् सेवा   

 क) ववज्ञापन सेवा 500 500 

 ख) बैदेजशक रोिगार सेवा 1000 500 

 ग) स्वदेशी रोिगार सेवा 500 500 

 घ) सेके्रटररर्ल सेवा 500 500 

 ङ) हाउिीङ कम्पनी तथा घर िग्गा खररद लबक्री 1000 500 

 च) ब्रू्टी पालिर केश लसंगार ड्राई जक्लनसि, फोटो 
स्टुलिर्ो, हेर्र कवटङ लसलाई आदद 

100 500 

 छ) साइन बोिि बनाउन ेपेजन्टङ्ग सेवा 100 500 

 ि) पश ुवधशाला 100 500 

 झ) मास ुववके्रता 100 500 

 ञ) फुल र ववरुवा ववके्रता 100 500 

 ट) पलु हाउस 100 500 

 ा) खोटो व्र्वसार्ी 2000 500 

 ि) लससा प्लाइउि ववके्रता 500 500 

 ढ) भाँिाकँुिा लबके्रता 500 500 

 ण) जस्टल, काा, फलनिचर ववके्रता 500 500 

 त) खेलौना, उपहार (लगफ्ट) ववके्रता 500 500 

 थ) केबलु नटेववकि ङ 1000 500 

१७. अन्र् व्र्वसार्   

क) पाकि  वपकलनक स्पट 200 500 

ख) क्र्ालसनो 5000 500 

ग) टुर अपरेटर  500 500 

घ) मसाि सेन्टर 100 500 

ङ) लमल/कुटानी/वपसानी/कपास 
उद्योग/कलरल्र्ाब/फोटोग्राफी/खदु्रा तथा 

200 500 
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होलसेल पसल/(कापेट/पदाि पसल) (कम्प्र्टुर 
इजन्स्टचर्टु) 

च) लग्रल उद्योग कारखाना/हाििवेर्र  500 500 

छ) फलनिचर उद्योग/कारखाना  500 500 

ि) फेन्सी पसल/ितु्ता पसल/कपिा 
पसल/कस्मेवटक पसल 

200 500 

झ) कृवर् औिार वकि शप 100 500 

ञ) ह्याचरी, दाना प्रशोधन तथा उत्पादन उद्योग  5000 500 
ट) और्धी पसल/जक्ललनक/ल्र्ाब/िेन्टल 500 500 

ा) इलेक्ट्रोलनक्स 500 500 

ि) घर िग्गा व्र्वसार् 1000 500 

ढ) गैरसरकारी संस्था 1000 500 

ण) अन्तरािवष्ट्रर् गैरसरकारी संस्था 5000 500 

     

क) माथी उल्लेख भएको व्र्वसार्मा सोही अनसुार र नभएको हकमा रािश् व परापशि सलमलतको लसफाररसमा 
गाउँ सभा बैाकबाट लनणिर् गरी कर लनधािरण गररने छ । 

ख) कुनै एक व्र्वसार्को इिाित ललई अन्र् व्र्वसार् समेत थप गरी व्र्वसार् सञ् चालन गरेको हकमा मालथ 
उजल्लजखत दरको प्रत्रे्क व्र्वसार्मा ५० प्रलतशतले हनु ेरकम थप व्र्वसार् कर ललनपुने छ।   

ग) चाल ुआ.व. लभत्र असलु नभई अको आ.व. लभत्र असलु गदाि १० प्रलतशत थप ववलम्व शलु्क सवहत असलु 
गररन ेछ । 

घ) नर्ाँ व्र्वसार् दताि गदाि सबै प्रकारको व्र्वसार्मा दताि शलु्क रु.1000 (एक हिार रुपैर्ाँ मात्र) अलनवार्ि 
रुपमा बझुाउन ुपनेछ ।  

ङ) नर्ाँ आलथिक वर्िमा सबै प्रकारको व्र्वसार् नवीकरण शलु्क रु.५00(पाँच सर् रुपैर्ाँ बझुाउन ुपनेछ ।   
 

  

 

 

 

 

अनसूुची –५ 

(दफा ६ सँग सम्बजन्धत) 

ििीबटुी, कवािी र िीविन्त ुकर 



17 
 

गाउँपाललकाले आफ्नो िेत्र लभत्र ििीबटुी, कवािी र िीविन्तमुा ललन ेलनकासी करको दर: 
 

क्र.सं वववरण एकाई प्रलत एकाई दर रु. कैवफर्त 

१. मजिाो के.िी. 2  
२. ओखर फलको बोक्रा के.िी. 2  
३. ओखर काण्िको बोक्रा के.िी. 10  
४. जचराइतो  के.िी. 2.50  
५. चतु्रोको बोक्रा के.िी. 1.25  
६. कुररलोको िरा  के.िी. 1.50  
७. सगुन्धवाल  के.िी. 4  
८. अल्लो  के.िी. 2  
९. झर््ाउ के.िी. 2  
१०. अगेली  के.िी. 4  
११. पाखनवेत के.िी. 1.50  
१२. लोकता  के.िी. 6  
१३. दाँगरेु सल्लाको लसम्टा के.िी. 3  
१४. धलसंगरे तेल  लल. 50  
१५. अलिसो  के.िी. 0.50  
१६. िटामसी  के.िी. 5  
१७. तेिपात  के.िी. 5  
१८. गोिे सल्लाको लसम्टा के.िी. 1  
१९. खोल्मे  के.िी. 1  
२०. नागवेली पाउिर  के.िी. 16  
२१. खोटो के.िी. 5  
२२. गोिे सल्लाको पातको तेल  लल. 50  
२३. लभर मह के.िी. 50  
२४. सतवुा  के.िी. 50  
२५. धपुीपात  के.िी. 0.50  
२६. नागबेली  के.िी. 5  
२७. काउलोको बोक्रा के.िी. 2  
२८. अन्र् सगुजन्धत तेल  लल. 50  
२९. साधारण चर्ाउ के.िी. 1  
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३०. इन्दे्रवर्नीको ववर्ाँ के.िी. 2  
३१. नेपाली कागि कोरी 10  
३२. सल्लो (गोललर्ा)  क्र्.ुवफट 5  
३३. सल्लो (जचरान) क्र्.ुवफट 6  
३४. उजत्तस (गोललर्ा) क्र्.ुवफट 5  
३५. उजत्तस (जचरान) क्र्.ुवफट 6  
३६. अन्र् काा (गोललर्ा) क्र्.ुवफट 5  
३७. अन्र् काा (जचरान) क्र्.ुवफट 6  
३८. भेलनर्र पत्ता (याक्टर) वट्रप 500  
३९. भेलनर्र पत्ता (लमनी ट्रक) वट्रप 700  
४०. भेलनर्र पत्ता (ट्रक) वट्रप 1000  
४१. भेलनर्र पत्ता (भ्र्ान ट्रक) वट्रप 1200  
४२. भेलनर्र पत्ता (अटो ररक्सा) वट्रप 200  
४३. दाउरा (याक्टर) वट्रप 25  
४४. दाउरा (लमनी ट्रक) वट्रप 50  
४५. दाउरा (भ्र्ान ट्रक) वट्रप 100  
४६. कााको भसु (याक्टर) वट्रप 25  
४७. कााको भसु (लमनी ट्रक) वट्रप 50  
४८. कााको भसु (भ्र्ान ट्रक) वट्रप 100  
४९. बाँस गोटा 0.50  
५०. वन लसनु के.िी. 100  
५१. हािे लसनु के.िी. 0.25  
५२. कुररलो के.िी. 2  
५३. कोइला के.िी. 5  
५४. बकुीफुल के.िी. 0.25  
५५. बकुीफुलको तेल लल. 200  
५६. अवविालो के.िी. 5  
५७. लनगालो गोटा 0.10  
५८. अलैँची के.िी. 10  
५९. लौँा सल्लाको पात के.िी. 5  
६०. लप्सी के.िी. 0.50  
६१. पानी अमला के.िी. 1  



19 
 

मेलङु गाउँपाललका लभत्र उत्पादन भई लनकासी हनुे मालथ उजल्लजखत बाहेक अन्र् वस्तहुरुको हकमा गाउँ 
सभाको लनणिर् बमोजिम हनुछे । 

 

क) प्रचललत काननुले लनर्धे गरे बाहेकका मरेका वा माररएका पञ्छीको प्वाखँ र पशकुो हाि, छाला, लसङ र खरु 
लनकासी करको दर:  

क्र.सं. वववरण एकाई प्रलत एकाई दर रु. कैवफर्त 

१. प्वाखँ के.िी. 3  
२. हाि के.िी. 2  
३. लसङ के.िी. 3  
४. खरु के.िी. 3  
५. छाला ाुलो  गोटा 50  
६. छाला सानो  गोटा 25  

 

ख) कृवर्, पश ुतथा पशिुन्र् वस्तकुो लनकासी करको दर:  (व्र्वसावर्क प्रर्ोिनका लालग) 
क्र.सं. वववरण एकाई प्रलत एकाई दर रु. कैवफर्त 

१ भैसी िात (भैसी, राँगा आदी) गोटा 100  
२ गाई िात (गाई, गोरु आदी) गोटा 50  
३ भेिा, बाख्रा, बङ् गरु िात (भेिा, बाख्रा, बङ्गरु आदी)  गोटा 25  
४ कुखरुा/कुखरुाको िात  वट्रप 500  
५ कुखरुाको चल्ला लनर्ाित  प्रलत गोटा 0.50  
६ अण्िा (सात के्रट बराबर एक बाकस)  बाकस 5  
७ अनाि (धान, मकै, कोदो, गहुँ) मरुी 50  
८ आल ु प्रलत के.िी. 0.25  
९ गोलभेिा, काउली (ाुलो ट्रक)  वट्रप 500  
१० गोलभेिा, काउली (लमनी ट्रक/याक्टर)  वट्रप 250  
११ बन्दा, साग (ाुलो ट्रक) वट्रप 250  
१२ बन्दा, साग (लमनी ट्रक/याक्टर) वट्रप 150  
१३ लसनु, बेसार, अदवुा (ाुलो ट्रक)  वट्रप 1000  
१४ लसनु, बेसार, अदवुा (लमनी ट्रक) वट्रप 500  
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ग) माछा माने व्र्वसार्ीले गाउँपाललकाबाट अनमुलत पत्र प्राप्त गरी प्रत्रे्क वर्ि अनमुलत पत्र नवीकरण गराएर 
व्र्वसार्ी मध्रे्बाट ररतपवुिक प्रलतस्पधाि गराई सबै भन्दा बढी बोल कबोल गने कुनै व्र्वसार्ीलाई सो व्र्वसार्को 
स्वीकृलत ददन सक्न ेछ । 

अनसूुची –६ 

(दफा ७ सगँ सम्बजन्धत) 
   सवारी साधन कर  

१. सवारी साधन कर प्रदेश कानून बमोजिम लगाईने र असलु उपर गररने छ । 
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अनसूुची –७ 

(दफा ८ सँग सम्बजन्धत) 

ववज्ञापन कर 

गाउँपाललका िेत्र लभत्र लाग्न ेववज्ञापन करको दर: 
१) गाउँपाललकाले आफ्नो हकभोगको घर, िग्गा वा सावििलनक स्थलमा ववज्ञापन वा साइनवोिि राख्नलेाई 

दैलनक/मालसक/बावर्िक रुपमा लतनुिपने करको दर: 
होलिङ बोिि सेवा शलु्क   

क) व्र्ापाररक वस्तहुरुको ववज्ञापनमा प्रलत वगि वफट रु ५०(पचास) 
ख) व्र्ानर सावििलनक स्थानमा राख्दा रु. ५0 (पचास) 

ग) मनोरञ् िनमलुक ववज्ञापन वापत रु. १००0(एक हिार रुपैर्ाँ प्रलतवर्ि)  

घ) १ लमटर र १ वगि वफट सम्मको ववज्ञापन १ मवहना सम्मको प्रलतददन रु १ र सो भन्दा ववढ राख् न ुपरेमा                
प्रलतददन रु २(दईु) 
ङ) आफ्नो व्र्वसार् पररचर्को लालग १५ स्क्वार्र वफट सम्म १ थान वोिि व्र्वसार्ीले आफ्नो पसल वा 
व्र्वसार् रहेको लभत्ता पखािल वा अगालिको भागमा राख् न पाउने छ । १ भन्दा धेरै वोिि राख् न ुपरेमा मालथको 
दररेटमा सम्वजन्धत व्र्वसावर्ले ववज्ञापन कर वझुाउन ुपने छ ।  
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अनसूुची –८ 

(दफा ९ सँग सम्बजन्धत) 

    मनोरञ् िन कर 

गाउँपाललका िेत्र लभत्र लाग्न ेमनोरञ् िन करको दर: 
१) लसनेमा हल, लभलिर्ो हल, साँस्कृलतक प्रदशिन हल, लथएटर हल, सङ् गीत तथा मनोञ् िन प्रदशिन स्थलको प्रवेश 
शलु्कको ३ प्रलतशत । 

२) िाद,ु सकि स, मेला, चटक, आददमा प्रलत ददन 300 (लतन सर् रुपैंर्ाँ) । 

३) लभलिर्ो, वृत्तजचत्र, चलजचत्र लगार्तका व्र्वसावर्क लभलिर्ो छार्ाङ् कनमा प्रलत लभलिर्ो छार्ाङ् कन रु. 
१०००(एक हिार रुपैर्ाँ) । 

 

नोट: अनसुजुच–८ मा उल्र्लेख गररएको भएता पलन सामाजिक सन्देशमलुक, चेतना मूलक मनोरञ् िनका 
वक्रर्ाकलापको हकमा कर लाग्ने छैन । 
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अनसूुची –९ 

(दफा १० सँग सम्बजन्धत) 
बहाल ववटौरी शलु्क 

गाउँपाललका िेत्र लभत्र लाग्न ेबहाल ववटौरी शलु्कको दर: 
(क) गाउँपाललका िेत्र लभत्रको प्रलत ऐलानी िग्गामा नेपाल सरकारको स्वीकृती बमोजिम गाउँपाललका आफैले 
छाप्रा, टहरा लनमािण गरी रेखदेख सञ् चालन गरेको अस्थार्ी पसल वा आवासको लालग उपलव्ध गराएकोमा प्रलत 
टहरा, छाप्रा मालसक 2000(दईु हिार रुपैंर्ा) बहाल ववटौरी कर लाग्ने छ । 

 

(ख) गाउँपाललका िेत्र लभत्रको खाली रहेको प्रलत ऐलानी िग्गामा गाउँपाललका आफैले छाप्रा, टहरा लनमािण नगरी 
व्र्जि ववशेर्ले आफैँ  छाप्रा, टहरा लनमािण गरी वा नगरी हाट बिार िेत्र वा सिक छेउका िग्गामा पसल वा 
अन्र् कुनै व्र्वसार् गरी बसेको भए त्र्स्तो िग्गामा प्रलत वगि वफट 15 (पन्र रुपैंर्ा)ँ मालसक बहाल ववटौरी 
कर लाग्नछे । 
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    अनसूुची –१० 

(दफा ११ सँग सम्बजन्धत) 
पावकि ङ शलु्क 

गाउँपाललकाद्धारा लनलमित पावकि ङ स्थलमा सवारी साधन पावकि ङ गरेबापत तपलसल बमोजिमको पावकि ङ शलु्क 
लगाउन र असलु उपर गनि सवकने छ । 

क) ट्रर्ाक्टरको लालग पवहलो २ (दईु) घण्टाको लालग रु. १0(दस रुपैर्ाँ)  र सो अवलध भन्दा ववढको लालग 
प्रलत घण्टा रु. १५(पन्र रुपैर्ाँ)  
 

ख) हलकुा सवारी साधनको लालग पवहलो २(दईु) घण्टाको लालग रु. १५(पन्र रुपैर्ाँ) र सो अवलध भन्दा 
ववढको प्रलतघण्टा रु.20 (लबस रुपैर्ाँ)  
 

ग) हेलभ सवारी साधनको लालग पवहलो २(दईु) घण्टाको लालग रु. २५।– (पजचचस रुपैर्ाँ) र सो अवलध भन्दा 
ववढको लालग प्रलतघण्टा रु. 30 (लतस रुपैर्ाँ)  

 

घ) मोटरसाईकलको लालग पवहलो २ (दईु) घण्टाको लालग रु. १०।– (दस) र सो अवलध भन्दा ववढको लालग 
प्रलतघण्टा रु. 15।– (पन्र रुपैर्ाँ) 
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अनसूुची –११ 

        (दफा 12 सँग सम्बजन्धत) 

टे्रवकङ्, कोर्ोवकङग, क्र्ानोइङ, बन्िी िजम्पङ, जिपफ्लार्र र र् र्ाजफ्टङ शलु्क 

 

  गाउँपाललका लभत्र लाग्न ेटे्रवकङ्, कोर्ोवकङग, क्र्ानोइङ, बन्िी िजम्पङ, जिपफ्लार्र र र् र्ाजफ्टङ शलु्कको दराः 
१) गाउँ िेत्र लभत्रका खोला, नदी, पोखरीहरुमा िलववहार र् र्ाजफ्टङ गने र िुङ्गा चलाउने व्र्वसार्ीले 

गाउँपाललकाको अनमुती पत्र ललई रु. ५००० (अिरेपी पाँच हिार) शलु्क लतरी र् र्ाजफ्टङ कार्ि सञ् चालन 
गनि सक्नेछ । 
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अनसूुची –१२ 

(दफा १३ सँग सम्बजन्धत) 
सेवा शलु्क दस्तरु 

 

ववलभन् न प्रकारका लसफाररस दस्तरु: 
क) िग्गा दताि लसफाररस लनवेदन फाराम र लनवेदन दताि दस्तरु समेत  

अ) १ रोपनी सम्म     रु. १००(शहरी िेत्रमा) 

आ) १ रोपनी देखी ५ रोपनी सम्म   रु. २००(शहरी िेत्रमा) 

इ)  ५ रोपनी भन्दा मालथ          रु. ३००(शहरी िेत्रमा) 

ई) ग्रालमण िेत्रमा एकमषु्ट    रु. १०० 

ख) िग्गा नामसारी लसफाररस लनवेदन दताि र लनवेदन फाराम समेत 

अ) १ रोपनी सम्म     रु. २००(शहरी िेत्रमा) 
आ) १ देजख ५ रोपनी सम्म   रु. ३००(शहरी िेत्रमा) 
इ)  ५ रोपनी भन्दा मालथ  रु. ५००(शहरी िेत्रमा) 
ई) ग्रालमण िेत्रमा एकमषु्ट   रु. १०0 

ग) मोही दताि तथा मोही नामसारी लसफाररस लनवेदन दताि र लनवेदन फाराम समेत  

अ) १ रोपनी सम्म    रु. २००।– (शहरी िेत्रमा) 

आ) १ देजख ५ रोपनी सम्म   रु. ३००।– (शहरी िेत्रमा) 

इ) ५ भन्दा मालथ प्रलत रोपनी   रु. ५००।– (शहरी िेत्रमा) 
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ई) ग्रालमण िेत्रमा एकमषु्ट   रु. १००।–  

घ) ववलभन्न प्रकारका लसफाररस शलु्क: 
क) साना घरेल ुउद्योग    रु. 2००।–  

ख) मझौला उद्योग   रु. 4००।–  

ग) ाुला उद्योग (जचरान लमल, फलनिचर उद्योग)  रु. 10००।–  

घ) अन्र् सेवा उद्योग तथा व्र्वसार् सम्बन्धी लसफाररस  रु. 2००।– 

ङ) लिलर ललने लसफाररस रु. 10००।– 

च) मालथ नखलेुका उद्योग व्र्वसार्का लसफाररसको हकमा गाउँसभाको लनणिर्ानसुार  

छ) नागररकता ललनका लालग लसफाररस              रु. 10०।– (अनसूुची फाराम लनवेदन दताि समेत) 
ि) नागररकताको प्रलतललपी ललन लसफाररस           रु. 10०।– (अनसूुची फाराम लनवेदन दताि समेत) 
झ) अङ्गीकृत नागररकता लसफाररस/नागररकता त्र्ाग लसफाररस    रु. 4००।– (अनसूुची फाराम लनवेदन दताि 
समेत) 
ञ) धारा, लबिलुी ििान लसफाररस                 रु. 10०।– (लनवेदन फाराम र लनवेदन दताि समेत) 

ट) काा कटान, लनकासी गनि लसफाररस             रु. 2।– प्रलत वक.बी. 
ा) प्रलतललपी प्रमाजणत दस्तरु                      रु. 200।– प्रलतपाना (अङ् ग्रिेी नेपाली दवैु) 

ि) चार वकल्ला प्रमाजणत १ वकत्ता सम्म             रु. 2००।– 

ढ) घरबाटो भए नभएको प्रमाजणत (शहरी िेत्रमा)     रु. 10००।–(लनवेदन फाराम र लनवेदन दताि समेत) 
ण) घरबाटो भए नभएको प्रमाजणत (ग्रामीण िेत्रमा)    रु. 2००।–(लनवेदन फाराम र लनवेदन दताि समेत) 
त) एवककृत सम्पजत्त कर रलसदको प्रलतललपी           रु. 10०।– 

थ) अन्र् कागिातको प्रलतललपी दस्तरु                रु. 10०।– प्रलत पाना 
द) घर िग्गा छुयाउन अलमन वफल्ि िान ुपदाि        रु. 4००।– 

ध) सञ् चार टावर स्वीकृती लसफाररस                   रु. 10०००।–  

न) अस्थार्ी प्रकृलतको लनमािण स्वीकृती लनवेदन फाराम (ग्रालमण िेत्रका लालग) रु. 2००।– प्रलत पूवािधार 

प) नाता प्रमाजणत रु. 2००।– 

फ) नाता सम्बन्ध रु. 2००।– 

ब) अङ्ग्रिेीबाट गररने िनुसकैु प्रकारका लसफाररसको प्रलत लसफाररस/अंग्रिेी कागिात प्रमाजणत लसफाररस रु. 
2००।– 

   (िन्म प्रमाजणत, वववाह प्रमाजणत, कर चिुा आदद) 
भ) लनिी स्तरका ववद्यालर् स्थापना तथा तह वृवद्ध सम्बन्धी लसफाररस रु. 2०००।– 
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म) सामदुावर्क/सरकारी ववद्यालर्को तहवृवद्ध सम्बन्धी लसफाररस     रु.३००0।-  

र्) गाउँपाललकाको स्वालमत्व रहेका वपच सिक काट्ने स्वीकृत       रु. 10०००।– 

र) व्र्जिगत घटना दताि (िन्म, मतृ्र्,ु बसाईसराई, वववाह, सम्बन्ध ववचछेद) रु. 100 (घटना घटेको ३५ ददन 
लभत्र लनाःशलु्क) 

ल) सामान्र् लसफाररस रु.100 

व) ववद्यालर् सम्बन्धी लसफाररस रु.200 

श) न्र्ावर्क सलमलतमा दताि गनुिपने लनवेदन दताि रु. 100 (ववपन् नका लालग छुट) 

ङ) दताि तथा नवीकरण शलु्क : 
क) खानेपानी तथा लसँचाई महुान दताि रु.1000 नवीकरण रु.500 

ख) टोल ववकास संस्था दताि रु. 1000 नवीकरण रु.500 

ग) कृर्क समूह दताि रु.५०० नवीकरण रु.२00 

घ) सबै प्रकारको सहकारी संस्था रु.१००० नवीकरण रु.500 

ङ) कुनै पलन प्रकारको क्लब,संस्था वा समूह दताि रु.१000 नवीकरण रु.500 

च) िनुसकैु प्रमाणपत्र प्रलतललवप शलु्क रु. 500 

 

२) फोहोरमैला व्र्वस्थापन सेवा शलु्क (मालसक) लनम्नानसुार लगाईन ेछ । 

 क) आवासीर् घर २ दईु तल्ला सम्म रु. ५०।– 

 ख) ३ तल्ला वा सो भन्दा मालथ प्रलत तल्ला थप रु. ५०।– 

 ग) पसल थप भए प्रलत पसल थप रु. 2००।– 

 घ) सामान्र् प्रकृलतका होटल, रेषु्टरेन्ट थप रु. 2००।– 

 ङ) ाुला प्रकृलतका होटल लि  रु. 10००।– 

 च) हजस्पटल रु. 2०००।– 

 छ) अन्र् सङ्घ सँस्था  रु. 4००।– 

 ि) वादवववाद (मदु्धा) सम्बन्धी लनवेदन दताि रु. 10०।– 

 झ) नक्शा पास गने आवेदन पजुस्तका रु. 10००।– प्रलतगोटा 
 ञ) सक्सन टर्ाङ् क सेवा शलु्क प्रलत वटप रु. 6,०००।– 

 ट) ट्रर्ाक्टर भािा रु. 30००।– 

 ा) ववपत व्र्वस्थापन शलु्क रु. 10०।– (शहरी िेत्र) रु २5।– (ग्रामीण िेत्र) 
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अनसूुची –१३ 

(दफा १४ सँग सम्बजन्धत) 
पर्िटन शलु्क 

 

र्स गाउँपाललका लभत्रका  पर्िटकीर् िेत्र लभत्र प्रवेश गने ववदेशी पर्िटकहरुलाई प्रलत व्र्जि रु. 10००।– 

(एक हिार रुपैर्ाँ) लनधािरण गररएको छ ।   

 

नोट: सेवा शलु्क लनधािरणमा कदानाई उत्पन् न भएमा व्र्वसार्को प्रकृलत हेरी गाउँ सभाले तोके बमोजिम हनुछे 
। 
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अनसूुची –१४ 

(दफा १५ सँग सम्बजन्धत) 
कर छुट 

लन:शलु्क हनु ेलसफाररस तथा सेवाहरु 

 

१) ववपन् नलाई उपचार सहर्ोग सम्बन्धी लसफाररस 

२) अपाङ् गताको लसफाररस  

३) िेष्ठ नागररक पररचर् पत्र सम्बन्धी लसफाररस  

४) सामाजिक सरुिा भत्ताको लसफाररस  

५) किा रोग उपचारका लालग गररने लसफाररस  

६) वैदेजशक रोिगारमा मतृ्र् ुभएका व्र्जिसँग सम्बजन्धत लसफाररस  

७) ववपद् तथा प्रकोपबाट िलत भएको कागि सम्बजन्धत लसफाररस   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


