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राप्तीसोनारी गाउंपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न 
गनि बनेको ऐन, २०७५ 

 
प्रस्तावना : राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७५/०७६ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई 
कार्ािन्वर्न गनिको लनलित्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट ददने तथा आर् संकिनको 
प्रशासलनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे, 
 
नेपािको संववधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोजिि राप्तीसोनारी गाउँसभािे र्ो ऐन बनाएको 
छ । 
 
१. संजिप्त नाि र प्रारम्भ :  

(१) र्स ऐनको नाि “आलथिक ऐन, २०७५” रहेको छ । 
(२) र्ो ऐन २०७५ साि श्रावण १ गतेदेजि राप्तीसोनारी गाउँपालिका िेत्रिा िागू हनुेछ । 

 
२. सम्पलत कर : गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र अनसूुची – 1 बिोजिि एवककृत सम्पलत कर /घरिग्गा 

कर  िगाईने र असूि उपर गररनेछ । 
 
३. भलूि कर ( िािपोत ) : गाउँपालिकाकािेत्रलभत्र अनसूुची – 2 बिोजिि भलूिकर (िािपोत) 

िगाईने र असूि उपर गररनेछ । तर एकीकृत सम्पजत्त कर िाग ुभए पलछ भलूिकर िगाईन े
छैन । 

 
४. घरवहाि कर : गाउँपालिकाका िते्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे भवन, घर,पसि, ग्र्ारेि, 

गोदाि, टहरा, छप्पर, िग्गा, पोिरी पूरै वा आंजशक तवरिे बहाििा ददएकोिा अनसूुची – 3  
बिोजिि घर िग्गा वहाि कर िगाईने र असूि गररनेछ । 

 
५. व्र्वसार्कर : गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूजँिगत िगानी र आलथिक 

कारोवारका आधारिा अनसूुची – 4 बिोजिि व्र्वसार् कर िगाईने र असूि गररनेछ । 
 
६. वन पैदावार / िलिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकर तथा शलु्क : गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र कुनै 

व्र्जि वा संस्थािे ऊन, िोटो, िलिबवुट, बनकस, कवािी िाि र प्रचलित कानूनिे लनर्धे  
गररएको िीविन्त ुबाहेकका अन्र् ितृ वा िाररएका िीविन्तकुो हाि, लसङ, प्वाँि, छािा िस्ता 
वस्तकुो व्र्वसावर्क कारोवार गरे वापत अनसूुची – 5  बिोजििको कर िगाईने र असूि 
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उपर गररनेछ साथै िैलबक ववववधता संरिण तथा वन लबकास तथा संभारका िालग गा.पा िेत्रिा 
उत्पादन हनुे वन पैदावार तथा नदद िन्र् पदाथि लनकासीिा शलु्क असिु उपर गररने छ । 

 
७. सवारी साधन कर : गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र दताि भएका सवारी साधनिा अनसूुची – 6  

बिोजिि सवारी साधन कर िगाईने र असिु उपर गररनेछ । तर प्रदेश काननु स्वीकृत भई 
सो काननुिाअन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोही बिोजिि हनुेछ । 

८. ववज्ञापन कर : गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनिा अनसूुची – 7 बिोजिि ववज्ञापन कर 
िगाईने र असूि  उपर गररनेछ । तर प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो कानूनिा अन्र्था व्र्वस्था 
भएको अवस्थािा सोही बिोजिि हनुेछ । 

 
९. िनोरन्िन कर : गाउँपालिकाका िते्रलभत्र हनुे िनोरन्िन व्र्वसार् सेवािा अनसुची – 8  

बिोजिि व्र्वसार्िा कर िगाईने र असूि उपर गररनेछ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो 
कानूनिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोही बिोजिि हनुेछ । 

 
१०. बहाि लबटौरी शलु्क : गाउँपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनिािण, रेिदेि वा संचािन गरेका 

अनसूुची – 9  िा उल्िेि भए अनसुार हाट बिार वा पसििा सोही अनसूुचीिा भएको 
व्र्वस्था अनसुार बहाि लबटौरी शलु्क िगाईने र असूि उपर गररनेछ । 

 
११. पावकि ङ शलु्क : गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकि ङ सवुवधा उपिब्ध गराए 

वापत अनसूुची – 10  बिोजिि पावकि ङ शलु्क िगाईने र असूि उपर गररनेछ । 
 
१२. टेवकङग ,कोर्ोवकि ,क्र्ानोइङग ,बन्िी िजम्पङग ,जिपफिार्र र र्रर्ािफटीङग शलु्क : 

गाउँपालिकािे आफनो िते्रलभत्र टेवकङग, कोर्ोवकि, क्र्ानोईङग, बन्िी िजम्पङग, जिपफिार्र 
र र्रर्ािफटीङग सेवा वा व्र्बसार् गरे वापत अनसूुची – ११ बिोजििको शलु्क िगाईने र 
असिु उपर गररनेछ । 

 
१३. सेवा शलु्क , दस्तरु : गाउँपालिकािे लनिािण, संचािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनसूुची – १२ 

िा उल्िेजित स्थानीर् पूवािधार उपिव्ध गराईएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुचीिा 
व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क िगाईने र असूि उपर गररनेछ । 

 
१४. पर्िटन शलु्क : गाउँपालिकािे आफनो िेत्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुबाट अनसूुची – १३  

िा उल्िेजित दरिा पर्िटन शलु्क िगाईने र असूि उपर गररनेछ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत 
भई सो कानूनिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोही बिोजिि हनुेछ । 
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१५. कर छुट : र्स ऐन बिोजिि कर लतने दावर्त्व भएका व्र्जि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन 
वकलसिको कर छुट ददईने छैन । 

१६. कर तथा शलु्क संकिन सम्बन्धी कार्िववलध : र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा 
शलु्क संकिन सम्बन्धी कार्िववलध गाउँपालिकािे तोके अनसुार हनुेछ । 
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अनसूुची – १ 
 

एकीकृत सम्पजत्त करको दर 
 

करर्ोग्र् एवककृत सम्पजत्तको िूल्र् बावर्िक दर (कोष्ठिा उदाहरण) 
५० िाि रुपैर्ाँ सम्ि प्रलत िाि रु ५/- 
५१ िि देजि १ करोि रुपैर्ाँ सम्ि प्रलत िाि रु १०/- 
१ करोि १ िाि देजि २ करोि रुपैर्ाँ सम्ि प्रलत िाि रु १५/- 
२ करोि १ रुपैर्ाँ देजि ३ करोि रुपैर्ाँ सम्ि प्रलत िाि रु २०/- 
३ करोि १ रुपैर्ाँ देजि ५ करोि रुपैर्ाँ सम्ि प्रलत िाि रु २५/- 
५ करोि १ रुपैर्ाँ देजि १० करोि रुपैर्ाँ सम्ि प्रलत िाि रु ३०/- 
१० करोि १ रुपैर्ाँ देजि १५ करोि रुपैर्ाँ सम्ि प्रलत िाि रु ३५/- 
१५ करोि रुपैर्ाँ भन्दा िालथ प्रलत िाि रु ४०/- 
 
नोट : िूल्र्ांकन रकििाई रु िाििा (round f i gure) िा पररणत गरी करको दर लनधािरण हनुेछ 
।  
 
 
 
िालथ उजल्िजित दरको आधारिा िाग्न ेकरको उदाहरण : 
िूल्र्ाकंन रु. (िाििा) करको दर कर रकि 
५० ५/- २५०/- 
१०० १०/- १,०००/- 
२०० १५/- ३,०००/- 
३०० २०/- ६,०००/- 
५०० २५/- १२,५००/- 
१००० ३०/- ३०,०००/- 
१५०० ३५/- ५२,५००/- 
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अनसूुची –२ 
 

िािपोत तथा भलुि कर 
 

लस.नं. िग्गाको वववरण ईकाई दर रु. कैवफर्त 
१ िूि सिकिे छोएका   प्रलत कट्टा २०/-  
२ कािोपते्र सिकिे छोएका  ,, १०/-  
३ ग्राबेि बाटोिे छोएका  ,, ७/-  
४ कच्ची बाटोिे छोएका  ,, ५/-  
५ िेतीर्ोग्र् ििीन   ,, ३/-  
६ नददिा परेको िग्गा (बगरिा 

पररणत भएको) एवकन भएिा 
,, १/-  

 
     
 
 
     

अनूसचुी – ३ 
 

घर बहाि कर 
क्र.सं वववरण कर आ.व. ०७५/०७६ 
१. संघ संस्था, सरकारी कार्ाििर्, गोदाि भािािा ददने १० प्रलतशत 
२. अन्र् प्रर्ोिनको िालग १० प्रलतशत 
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अनसूुची – ४ 
 

(ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) संग सम्बजन्धत) 
ब्र्बसार् इिाित वा दताि दस्तरुको दर 

 
राप्ती सोनारी गाउँपालिका िेत्रलभत्र ब्र्ापार, ब्र्वसार् तथा सेवा संचािन गनि चहाने ब्र्जि वा 

संस्थािाई लनम्नानूसारको ब्र्वसार् इिाित वा दताि दस्तरु लिई ब्र्वसार् दताि गरी ब्र्वसार् ईिाित 
पत्र प्रदान गररने छ । इिाित प्राप्त ब्र्वसार्ीहरुिे प्रत्रे्क आलथिक वर्ििा वावर्िक रुपिा ब्र्वसार् 
कर चिुा गरी ब्र्वसार् नववकरण गनुिपनेछ । 
 

लस.नं. व्र्बसार्को वकलसि (िगानीको आधारिा) दस्तरु रकि रु. कैवफर्त 
1.  क) नाफािूिक ब्र्वसार् :   

रु ५० हिार सम्ि रु.१००/-  
रु ५० हिार देजि २ िाि ५० हिार सम्ि रु. १५०/-  
२ िाि ५० हिार देजि ५ िाि सम्ि रु २००/-  
 रु ५ िाि देजि १० िाि सम्ि रु. ४००/-  
रु १० िाि देजि २० िाि सम्ि रु. ६००/-  
रु २० िाि देजि ५० िाि सम्ि रु. १,०००/-  
रु ५० िाि देजि १ करोि सम्ि रु. १५००/-  
रु १ करोि िालथ रु. २,५००/-  
ि) सेवािूिक ब्र्वसार् :   
गैर सरकारी संस्था (स्थालनर् बाँके जिल्िािा िात्र दताि भएका) रू.१,५००/-  
गैर सरकारी संस्था (राविर्) रू.२,०००/- जिल्िाभन्दा बावहर दताि 

भएको 
गैर सरकारी संस्था (अन्र्तराविर्) रू.५,०००/-  
उपभोिा सलिलत  लनिःशलु्क 
टोि ववकास संस्था  लनिःशलु्क 
आिा सिहु  लनिःशलु्क 
सािदुावर्क वन उपभोिा सिहु रू.५००/- दताि लसफारीस 
िानेपानी उपभोिा सलिलत रू.५००/-  
िालथ नपरेका अन्र्िाई रु.१००/-  

2.  पर्िटन उद्योग :   
क) िि र रेषु्टरेण्ट दबैु भएको र उच्चकोटीको कुिर सवहतको 
रेषु्टरेण्ट भएका    

रू. ५००/-  

ि) िि र िाना दबैु भएको होटि रु. ४००/-  
ग) िाना िवुाउने व्र्वस्था भएको होटि रु. ३००/-  
घ) सािान्र् रषु्टरेण्ट िात्र भएका रु. २००/-  

3.  लिठाई तथा नास्ता पसि :   
क) बसेर िान लिल्ने फजर्रनिज सङ भएको रु. २५०/-  
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ि) क िा उल्िेजित सलुबधा नभएको रु. १५०/-  
ग) जचर्ा, कफी, सािान्र् नास्ता पसि रु. ५०/-  

4.  िास ुतथा िाछा पसि :   
राँगा तथा बि.गरु िास ुपसि  रु.२००/-  
िजशको तथा कुिरुा फे्रस हाउस रु.२००/-  
िाछा तथा लसद्रा रु.५०/-  
अण्िा थोक लबके्रता रु.२००/-  

5.  फिफुि पसि, तरकारी पसि र पान पसि :   
फिफुि तथा तरकारी िदु्रा पसि रु. १००/-  
सािान्र् ठेिािा रािी सागसब्िीको िदु्रा पसि लन:शलु्क  
पान पसि रु. ५०/-  
फिफुिको िसु उिकुो रस बेच्ने पसि रु. १००/-  
कृवर् हाट बिार लन:शलु्क  

6.  गहना तथा सनु चादँी पसि :   
सनु चाँदी पसि रु. ५००/-  

7.  और्धी ब्र्वसार् :   
और्धी फुटकर ववके्रता िाक्टर सवहतको जक्िलनक भएको  रु.५००।–  
और्धी फुटकर ववके्रता िाक्टर सवहतको जक्िलनक नभएको  रु.४००।–  
जक्िलनक (रजिििि िाक्टर भएको) रु. ४५०/-  
जक्िलनक  (रजिििि िाक्टर नभएको)  रु. ३००/-  
प्र्ाथोिोिी ल्र्ाव रु. २००/-  
अल्रासाउण्ि सेवा रु. २००/-  
एक्सरे सेवा रु. २००/-  
चस्िा पसि रु. १५०/-  
दाँत बनाउने जक्िलनक रु. २००/-  
एकरू्पंचर उपचार केन्द्र रु. २००/-  
एग्रोभेट पसि िदु्रा रु. २००/-  
आर्वेुददक और्धािर् :   
हबिि उत्पादन तथा आरू्वेददकको िदु्रा पसि रु. १००/-  
िाईक द्वारा ििीबटुी वववक्र गने रु.२०/- प्रलतददन  

8.  अस्पताि, जक्िलनक तथा स्वास््र् प्रर्ोगशािा तथा पसि (गैह्र 
सरकारी अस्पताितफि ) : 

  

िेरी स्टोप रु.१०००/-  
पोिीजक्िलनक रु. १,०००/-  

9.  तम्बाकु तथा सतुी पसि :     
चरूोट, वविी, सतुीिन्र् पदाथिको लििरिाई रु. १,०००/-  
चरूोट, वविी, सतुीिन्र् पदाथिको थोक पसििाई रु. ८००/-  
चरूोट,वविी,सतुीिन्र् पदाथिको िदु्रा पसििाईि रु. ३००/-  
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10.  धोबी पसि तथा िाउण्री ब्र्वसार् :   
राई जक्िनसि तथा िाउण्री लनशलु्क  
साधारण धोवी छुट  

11.  लसिाई पसि :   
८ भन्दा बढी लसिाई िेशीन भएको रु. २००/-  
५ देजि ७ लसिाई िेशीन भएको रु. १५०/-  
२ देजि ४ सम्ििाई िेशीन भएको रु. १००/-  
१ थान लसिाई िेजशन भएको छुट  

12.  सैिनु तथा ब्रू्टीपाििर :   
१ भन्दा वढी सीट भएको सैिनु तथा व्रू्टी पाििर रु. २००/-  
ब्रू्टी पाििर सेवा व्रू्वटजशर्न तालिि सवहतको  रु. २५०/-  
सैिनु तथा पाििर सेवा सिेत भएको रु. २५०/-  
१ सीट िात्र भएको छुट  

13.  कस्िेवटक पसि :   
कस्िेवटक िदु्रा पसि रु. ३००/-  

14.  ईिोक्रोलनक्स िदु्रा पसि रु. ४००/-  
रेिीर्ो, घिी, क्र्ािकुिेटर िात्र वववक्र पसि रु. ३००/-  
अलिर्ो,लभलिर्ो पसि रु. २५०/-  
ििित पसििाई रु. १५०/-  

15.  ववधूत सािग्री पसि :   
ववधूत सािग्री िदु्र पसि रु. ४००/-  
ववधतु सािग्री ििित पसि रु. १५०/-  

16.  टेलिलभिन तथा क्र्ािरा पसि :   
िदु्रा ववके्रता रु. ५००/-  

17.  लनिािण व्र्वासार्ी : (घ) वगि रु.३,०००/-  

18.  ववत्तीर्  तथा सहकारी संस्था :   
आलथिक कारोबार गने वाजणज्र् बैंक रु. ३,५००/-  
लबकाश बैक शािा कार्ाििर् रु. २५००/-  
ववजत्तर् कम्पनी शािा कार्ाििर् रु. १५००/-  
वीिा कम्पनी तथा िघ ुववत्त ववकास बैक रु. १,२००/-  
ववदेशी िदु्रा सटही काउण्टर रू. ७००/-  
सहकारी संस्था रू. ५००/-  
रेलिटर्ान्स सेवा रु. ३००/-  

19.  ितु्ता तथा चप्पि पसि :   
िदु्रा ववके्रता रु. ३००/-  
आफै ितु्ता तर्ारी गरी ववक्री गने रु. २००/-  
पसि रािी ििित गने लन:शलु्क  
िालथ उल्िेजित नभएका अन्र् ितु्ता पसि रु. १००/-  
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20.  हेभी तथा िाईट गािी िोटर पाटिस र िेसीनरी औिार  पसि 
: 

  

बस, रक, टेक्टर, तथा हेभी गािी लबक्री पसि रु. १,५००/-  
िाईट गािी, िीप, कार, ववक्री पसि रु. १,०००/-  
िोटर साईकि स्कुटर ववक्री गने पसि रू. ८००/-  
साइइिवकि, ररक्सा ववक्री पसि रु. ५००/-  
जिप, कार रेक्टर ििित तथा सलभिलसङ्ग रु. ३००/-  
िोटर साईकि, वट.लभ. वफ्रि ििित रु. २००/-  

21.   पाटिस ववक्री पसि :    
साईकि र ररक्साको पाटिस ववक्री गन े रू. २००/-  

22.  टार्र तथा िोववि लबके्रता :   
िोववि आर्ि िदु्रा ववके्रता रु. २००/-  
िेथ, वेल्िीङ्ग भएको पसि रु. ३००/-  
प्िावष्टक िदु्रा लबके्रता रु. ३००/-  

२३.  ईन्धन ब्र्वसार्ी :   
पेरोलिर्ि पदाथि १ वटा सम्ि पम्प भएको रु. १,०००/-  
िट्टीतेि लििर रु. १,०००/-  
ग्र्ाँस लसलिण्िरको सब लििर रु. २००/-  

२४.  िदीरा :   
रक्सी, लबर्रको थोक लबवक्र पसि रु. १,०००/-  
रक्सी, लबर्रको िदु्रा लबवक्र पसि रु. ८००/-  

२५.  हल्का पेर् पदाथि लबवक्र पसि :   
रक्सी, ववर्र, कोल्ि लरकं्कसइ र अन्र् िदु्रा ववके्रतािाई रु. ७००/-  
कोल्ि लरकं्कसइ र अन्र् िदु्रा ववके्रता रु. ५००/-  

२६.  
 

हल्का पेर् पदाथि उत्पादन उद्योग :   
लिनरि वाटर उद्योग रु.१,०००/-  
वपउने पानी सप्िार्सि रु.५००/-  
आईस बरफ उद्योग रु.५००/-  
आईसवक्रि उद्योग रु.५००/-  
सोिा उद्योग रु.३००/-  
िेरी उधोग रु. ३००/-  

२७. फोटो स्टुलिर्ो रु. २००/-  
२८. जशिा सेवा   
 कम्प्रू्टर प्रजशिण केन्द्र   रु. ३००/-  

लनिी िेत्रका क्र्ाम्पस रु. ३,०००/-  
लनिी िेत्रका िा.वव. रु. २,०००/-  
लनिी िेत्रका आधारभतु ववद्यािर् रु. १,५००/-  
नर्ाँ अनिुलत : संस्थागत तफि  िा.वव.तह रु.५,०००/-  

संस्थागत तफि  आधारभतू तह रु.३,०००/-  
सािदुावर्क तफि  िा.वव. तह  लन:शलु्क  
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सािदुावर्क तफि  आधारभतू तह  लन:शलु्क  
किा थप तफि  : संस्थागत तफि  िा.वव.तह रु.३,०००/-  

संस्थागत तफि  आधारभतू तह रु.१,०००/-  
भार्ा प्रजशिण संस्था   रु. २०० /-  
िन्टेश्वरी तथा जशश ुस्र्ाहार केन्द्र रु. २,००/-  
कम्प्रू्टर, इिेक्रोलनक तालिि, भार्ा जशिा, टू्यसन सेन्टर, 
सवारी तालिि केन्द्र 

रु. ५,००/-  

धालििक जशिण सस्था/िदरसा  लन:शलु्क 
िान्स तथा जिि िाना वफटनेस सेन्टर रु. २,००/-  
लस.वट.ई.लभ.टी. बाट अनिुलत प्राप्त प्रजशिण केन्द्र रु. १,०००/-  
सेवा प्रदार्क प्रा.लि. रु. ५,००/-  
छापािाना  तथा अपसेट वप्रजन्टङ प्रसे : (क्र.सं.२९)   
“क” शे्रणी (छापािाना तथा अफसेट सबै भएको) रु. १०००/-  
“ि” शे्रणी (छापािाना वा अफसेट िध्रे् कुनै एक िात्र 
रािेकोिा) 

रु. ५००/-  

“ग” शे्रणी पलत्रका प्रकाशक लन:शलु्क  
३०. टान्सपोटि व्र्वसार् रु. ५००/-  
३१.  कपिा तथा रलििेट फैन्सी पसि :   

कपिा तथा फेन्सी हाउस ब्र्ाग सवहत थोक पसि  रू. ६००/-  
कपिा तथा फेन्सी हाउस ब्र्ाग सवहत िदु्रा पसि रू. ५००/-  
सतुी कपिाको लििर थोक ववके्रता रु. ५००/-  
कपिा तथा रेलििेट फेन्सी पसि रु. ३००/-  
सतुी कपिा िदु्रा ववके्रता रु. २००/-  
ब्र्ाग पसि थोक लबके्रता रू. ५००/-  
ब्र्ाग पसि िदु्रा लबके्रता रू. ३००/-  
धागो, टांक, फस्नर िदु्रा पसि रु. ३००/-  

३२.  स्टेसनरी तथा पसु्तक पसि :    
िदु्रा स्टेशनरी पसि रु. ३००/-  
वकताब तथा कापी बीक्री पसि रु. २००/-  
कापी िात्र ववक्री पसि रु. १००/-  

३३. दैलनक उपोभोगका बस्त ु:   
िाद्यान्न सप्िार्सि रु. १,०००/-  
गल्िाथोक ववके्रता रु. ७००/-  
िाद्यान्न, वकरानाको थोक ववके्रता रु. ५००/-  
िाद्यान्न, वकरानाको िदु्रा पसि रु. ३००/-  
लभलत्र सिकिा रहेका साना वकराना पसि रु. २००/-  
अन्र् िदु्रा लबक्री पसि रु. १००/-  

 नोट : गल्िा वकराना तथा लनकात िाना पसिसंग कुनै लििर 
भएिा लििर र पसिको छुट्टाछुटै्ट कर िाग्ने 

  

३४. हाििवेर्र/िेजशनरी/पेन्ट/सेनटेरी पसि :   
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“क” शे्रणीको हाििवेर्र पसिवा थोक ववके्रता रु. १,०००/-  
“ि” शे्रणीको हाििवेर्र पसि रु. ७००/-  
“ग” शे्रणीको हाििवेर्र पसि रु. ५००/-  
लसिेण्टको फुटकर ववके्रता रु. ५००/-  
कृवर् िेजशनरी पसि रु. ३००/-  

 नोट : हाििवेर्र पसिसंग कुनै लििर भएिा लििर र पसिको 
छुट्टाछुटै्ट कर िाग्ने  । हाििवेर्र पसिसंग ककि टपाता छि 
वा लसिेन्ट सािानहरु िध्रे् २ वा सो भन्दा बढी एउटै पसििे 
ववक्री गरेिा रु.१,००० /- िाग्ने। 

  

३५.  भािँा पसि :   
भािाको फुटकर ववके्रता रु. ३००/-  
टेन्ट हाउस रु. ३००/-  

३६. सटररङ तथा फिाि ब्र्वसार्ी :   
लिक्चर तथा सटररङ्ग सािान भएको रु. ५००/-  
सटररङ्ग सािान िात्र भएको रु. २००/-  
लिक्चर िात्र भएको रु. २००/-  

३७. कृवर् फिि तथा पश ुआहारा उद्योग र ब्र्ापारी :   
पशू आहर लबवक्र केन्द्र रु. ३००/-  
कृवर् फिि तथा पश ुपंछी उद्योग रु. १५०/-  

३८. िेिा परीिकहरु :   
“ि” वगि रु. ५००/-  
“ग” वगि रु. ३००/-  
“घ” वगि रु. २००/-  

३९.  संचार सेवा :   
केबिु च्र्ानि प्रशारण सेवा रु. ५००/-  
एफ.एि. प्रशारण सेवा रु. ३००/-  
पत्रपलत्रका प्रकाशन सेवा लन:शलु्क  
फोटोकपी,वप.लस.ओ,साईबर क्र्ाफे सेवा रु. २००/-  
कुररर्र सेवाको शािा कार्ाििर् कार्ाििर् रु. २००/-  
लिसहोि सम्बजन्ध कारोबार गने रु. ५००/-  

४०. कन्सिटेन्सी सेवा :   
कन्सल्टेन्सी, इनिीलनर्ररङ तथा  प्राववलधक सेवा रु. ७००/-  

४१. कंवक्रट उद्योग  :   
कंवक्रट ब्िक,टार्ि,रीङ्ग आदद उत्पादक  रु. ५००/-  
ईटा भट्टा रु.१,५००/-  
पोि र हू्यिपाइप रु. १,५००/-  

४२. लबस्कुट तथा पाउरोटी उद्योग :   
ववस्कुट पाउरोटी उद्योग÷दाििोठ रु. ४००/-  
ववस्कुट पाउरोटी बेच्ने पसि रु. ३००/-  

४३. अगरबत्ती तथा िोिबत्ती उद्योग : रु. २००/-  
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४४. फलनिचर उद्योग :   
आल्िलुनर्ि िदु्रा लबवक्र पसि रु.५००/-  
काठ फलनिचर िदु्रा ववक्री गने रु. ५००/-  
बेतबाँसको फलनिचर लबक्री रु. २००/-  

४५. स लिििः रु. १०००  
४६. कुटानी, वपसानी, पेिानी लिि :   

हिर लिि, जचउरा लिि र पेिानी कुटानी वपसानी रु. ७००/-  
ईजन्िनबाट चल्ने लििहरु रु ५००/-  

४७.  अन्र् उद्योगिः   
कृवर्िन्र् उद्योग रु. ३००/-  

४८. ईजन्िलनर्ररङ वकि सप :   
लग्रि सटर दवैु बनाउन े रु. ५,००/-  
लग्रि वा सटर िध्रे् कुनै एक बनाउने  रु. ३००/-  

४९. ििीबटुी ब्र्वसार् :   
ििीबटुी प्रशोधन व्र्वसार् रु. ३,००/-  
िलिबटुी ववक्री ववतरण रु. २००/-  

५०. प्िावष्टक सािाग्री ववके्रता :   
थोक ववके्रता रु. ७००/-  
िदु्रा ववके्रता रु. ५००/-  

५१. जशशा, फे्रि र प्िाइउि ववके्रता : रु. ५००/-  
५२. रंगरोगन पसि :   

रंगरोगन सािान ववक्री गने लििर रु. ७००/-  
रंगरोगन सािान िदु्रा ववक्री गने रु. ५००/-  

५३. हाउजिङ तथा ररर्ि स्टेट :   
१ ववघा सम्िको हाउिीङ कम्पनी तथा घरिग्गा िरीद ववक्री 
तफि  

रु. ३,०००/-  

१ ववघा देजि ५ ववघा सम्िहाउिीङ कम्पनी तथा घरिग्गा 
िरीद ववक्री तफि  

रु. ५,०००/-  

५ ववघा देजि िालथको हाउिीङ कम्पनी तथा घरिग्गा िरीद 
ववक्री तफि  

रु. ७,०००/-  

५४. ववलभन्न कम्पनीका टेलिफोन टावरहरुको बावर्िककर कम्पनी :   
नेपाि टेलिकि रु. ५,०००/-  
लनजि िोबाइि कम्पनीबाट एन.लस.एि, रू् वट.एि. र स्िाटि 
सेट 

रु. ५,०००/-  

एफ.एि. रेलिर्ो १०० िेगावाट सम्ि   रु. ५००/-  
एफ.एि. रेलिर्ो १०० िेगावाट भन्दा िालथ रु. ६००/-  

५५. फुि लबरुवा वववक्र पसि :   
नसिरी  लन:शलु्क 
फुि लबवक्र पसि  लन:शलु्क 
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५६. अन्र् :   
पाकि  तथा वपकलनक स्पट रु. ३००/-  
उिािििुक उद्योग तफि  :   
सोिार पावर कम्पनी रु.५००/-  
गोवर ग्र्ाँस कम्पनी रु.५००/-  
ढुवानी कम्पनी     रु ५००/-  
ववज्ञापन सेवा फिि कम्पलन   रु ५००/-  
बैदेजशक रोिगार व्र्वसार् रु ७००/-  
िेिौना उपहार लबके्रता   रु ३००/-  
िालथ उल्िेि नभएको रु.३००/-  
क्रसर उधोग (नववकरण) रु २०,०००/-  
बािवुा प्रशोधन उधोग (नववकरण) रु १०,०००/-  
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अनसूुची – ५ 
 

(ऐनको दफा ६ को उपदफा(१) संग सम्बजन्धत) 
वन पैदावार/ििीबटुी, कवािी र िीविन्त कर (बावहर लनकासी) 

लस.नं.  वववरण कर शलु्क कैवफर्त 
१ काननुिे प्रलतवन्ध निगाएका छािा,हड्डी,प्वाि आददको प्रलत के.िी. रु. १/-  
२ िसी, बोका, बंगरु आददको बावहर लनकासी प्रलत एकको रु. ५/-  
३ राँगा, गोरु, भैसी आददको  बावहर लनकासी प्रलत एकको रु. १०/-  
४ जचरान  काठ  बावहर लनकासी प्ररलत क्रू्वफट रु. ५/-  
५ गोलिर्ा काठ बावहर लनकासी प्रलत क्रू्. वफट रु. ३/-  
६ दाउरा प्रलत रक बावहर लनकासी  रु. ७००/-  
७ बनकस, छवािी, पराि तथा िलिबटुी (प्रर्ोग र िलु्र्को आधारिा)   
 सालबक जिल्िा लबकास सलिलतिे जिल्िा बावहर लनकासीिा िगाउदै 

आएको अन्र् जशर्िकिा सिेत सिन्वर् गरी कर िगाईने छ । 
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अनसूुची – ६ 
 

सवारी साधन कर 
लस.नं. वववरण कर शलु्क कैवफर्त 
१ स्कावेटर,  शलु्क नलिने 
२ िे.लस.पी. 
३ बस, ट्याक्टर, िरी, हेलभगािी, वटपर 
४ भािाका कार, जिप, लिनी बस 
५ टेक्टर 
६ स्कुटर, िोटर साईकि 
७ लबधतुीर् ररक्सा  तोके बिोजिि लसफाररस दस्तरु 

िाग्ने छ । ८. अटो ररक्सा 
९. ठेिागािा, रेक्सा 
 
  



16 
 

 
अनूसूची – ७ 

 
ववज्ञापन दस्तरु 

क्र स                            वववरण कर, दस्तूर, शूल्क रु.  
(आ.व.०७५/०७६) 

कैवफर्त 

१. साइनवोिि, ग्िोवोिि, स्टि आददिा २५ वगिफुट भन्दा 
िालथ 

६००/-  

२. साइनवोिि, ग्िोवोिि, स्टि आददिा २५ वगिफुट सम्ि ३००/-  
३. तिु व्र्ानर एक हप्ताको िालग  ३०/-  
४. तिु व्र्ानर एक हप्ता भन्दा बढी ५०/-  
 
 

अनसूुची – ८ 
 

िनोरञ्जन कर 
क्र 
स 

वववरण कर, दस्तूर, शूल्क रु. (आ.व.०७५/०७६) कैवफर्त 

१. िाद ु १००/-  
२. सकि स ३००/-  
३. िेितिासा २००/-  
४. िेिा २००/-  
५. िहोत्सव १०००/-  

 
अनसूुची – ९ 

 
बहाि ववटौरी कर 

प्रकार कर, दस्तूर, शूल्क रु. 
(आ.व.०७५/०७६) 

कैवफर्त 

बहाि लबटौरी 
कर 

होटि रेस्टुरेन्ट िदुा  पसि िगार्त  प्रलत वगिवफट रु १०/- 
का दरिे 

 

गाउँ ब्िक 
ऐिानी प्रलत तथा 
सावििलनक िेत्र 

राििागिसंग िोलिएको घरिग्गा बावर्िक रु. ५०/-  
लभत्री पक्की सिकसंग िोलिएको घरिग्गा बावर्िक रु. ३०/-  
लभत्री ग्राबेि सिकसंग िोलिएको घरिग्गा बावर्िक रु. २०/-  
लभत्री कच्ची बाटोसंग िोलिएको घरिग्गा बावर्िक रु. १०/-  
िेतीर्ोग्र् एैिानी प्रलत िग्गासंग िोलिएको घरिग्गा 

बावर्िक 
रु. ५/-  
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अनसूुची – १० 
 

पावकि ङ्ग शलु्क 
 

सवारी पावकि ङ शलु्क ददनको रु. ५/- देजि रु. २०/- सम्ि  

  
 

अनसूुची – ११ 
 

कटे«वकङ्ग, कोर्ोवकङ, क्र्ानोइङ्ग 
 
र्स सम्बन्धी कर प्रचलित लनर्ि अनसुार असिु गनि गाउँकार्िपालिकािाई अजततर्ारी प्रदान गने र 
गाउँकार्िपालिकािे तोके बिोजिि हनुे । 
 

िैलबक ववववधता संरिण तथा वन लबकास शलु्क (र्स ऐनको दफा ६ संग सम्बजन्धत) 
गाउँपालिका िेत्र का सािदुावर्क वन तथा राविर् वन वाट उत्पादन हनुे काठ तथा दाउरािा िैलबक 
ववववधता संरिण तथा वन लबकासका  िालग तपलसि अनसुार शलु्क असिु गररने छ । 
लस.नं. वववरण कर सलु्क कैवफर्त 
१ साि गोलिर्ा प्रलत क्रू्. वफट रु. ५/- उपभोिा लभत्र अन्तररक 

िपत गररने काठ तथा 
दाउरािा र्ो शलु्क लिईने 
छैन । 

२ िर्र गोलिर्ा  प्रलत क्रू्. वफट रु. ५/- 
३ कुकाठ तथा अन्र् िात  प्रलत क्रू्. वफट रु. ३/- 
४ सािको दाउरा प्रलत चटृा रु. ७००/- 
५ कुकाठ दाउरा प्रलत चटृा रु. ५००/- 
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अनसूुची – १२ 
 

सेवा शलु्क, दस्तरु 
लस.नं. कर सचुी वववरण सेवा शलु्क, दस्तरु आ.व 

०७५/०७६   

कैवफर्त 

१.  नाता प्रिाजणत 

 

अंग्रिेी २५०/-  

नेपािी २००/-  

२.  राहदानी लसफाररस    

३.  िग्गा प्रशासन 

क) नािसारी  

नािसारी  ३००/-  

नािसारी िचुलु्का ३००/-  

ि) घरवाटो लसफाररस  (प्रलत 
वकत्ता) 

ििु सिकिे छोएका िग्गाहरु  ५००/-  

सहार्क कािोपते्र बाटोिे 
छोएका 

३००/-  

लभत्री बाटोिा पने िग्गाहरु  २५०/-  

अन्र् िेती र्ोग्र् िग्गाहरु  २००/-  

पहािी िेत्रिा पने िग्गाहरु १००/-  

ग) शे्रष्ताकार्ि, हकभोग 
लसफाररस 

 २००/-  

घ) फोटो प्रिाजणत र नक्कि 
लसफाररस 

 १००/-  

४.  पलत पत्नीको सम्बन्ध 
लबच्छेदको लसफाररस 

अंग्रिेी लन:शलु्क  

५.  पेन्सनकािि वा सो सम्बन्धी 
अन्र् लसफाररस 

 १५०/-  

६.  हकवािा संरिण सम्बन्धी 
लसफाररस 

 १००/-  

७.  भारतीर् पेन्सन पाररवाररक 
वववरण र अन्र् लसफाररस 

 ३५०/-  

८.  भारतीर् पेन्सन लसफाररसका 
िालग 

 ३००/-  

९.  नेपािको पेन्सन पाररवाररक 
वववरण  

 १००/-  

१०.  ववृटश पेन्शन पाररवाररक 
वववरण लसफाररस 

 ५००/-  

११.  संघ संस्था  नववकरण सम्बन्धी लसफाररस २००/-  

१२.  आवादी रुिको लसफाररस सािको प्रलत रुि ७००/-  

अस्नाको प्रलत रुि ५००/-  

लसििको प्रलत रुि ७००/-  

सीसौको प्रलत रुि ३००/-  
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तर्रको प्रलत रुि ५००/-  

आपको प्रलत रुि ३००/-  

अन्र् प्रलत रुि २००/-  

बांस प्रलत गोटा  २/-  

१३.  अंग्रिेी रुपान्तर िन्ि दताि ठेगाना पररवतिन 
वाहेक  

१००/-  

१४.  वंशिको नागररकता सम्बन्धी 
लसफाररस 

 १००/-  

१५.  अंलगकृत नागररकता 
लसफाररस 

 १००/-  

१६.  नवािक पररचर् पत्र 
(लसफाररस) 

 १००/-  

१७.  ठेगाना पररवितन लसफाररस  १००/-  

१८.  नाि छुटको लसफाररस  १००/-  

१९.  व्र्जिगत घटना ३५ ददन 
नाघे पलछ  

 ५०/-  

२०.  सजििलिन िूचलु्का नागररकता  ३००/-  

२१.  क) चारवकल्िा बाटोिा नपने 
(प्रलत १ वकत्ता) 

पहािी िेत्रिा पने १००/-  

ि) चारवकल्िा प्रिाजणत 
बाटोिा पने (प्रलत १ वकत्ता 
को) 

ििु सिकिे छोएका िग्गाहरु  ३५०/-  

पक्की सिकिे छोएका िग्गाहरु  ३००/-  

कच्ची बाटो ग्राभेिगरेको 
बाटोिे छोएका िग्गाहरु  

२००/-  

अन्र् कच्ची बाटोिा पने १५०/-  

वाटो नभएको १००/-  

ग) थप प्रलत वकत्ता  पक्की बाटोिा पने १००/-  

कच्ची बाटोिा पने ४०/-  

२२.  पक्की घरसवहत िग्गाको ४ 
वकल्िा लसफाररस गदाि थप  

 ५००/-  

२३.  सनाितको लसफाररस  १००/-  

२४.  िन्ि ितृ्र् ु सम्बन्धी 
लसफाररस (ितृ्रू् लसफाररस 
लनशलु्क) 

अंग्रिेी १०० /-  

नेपािी ५०/-  

प्रिाजणत शूल्क ५०/-  

२५.  स्थार्ी बसोबास सम्बन्धी 
लसफाररस 

 १००/-  

२६.  नाि, थर, िन्ि लिलत 
संशोधन लसफाररस 

 १००/-  

२७.  सििलिन शलु्क  ३००/-  

२८.  अलिन शलु्क १ वकत्ता  (िोलिएको प्रलत वकत्ता 
थप रु. २००/-) 

५००/-  
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२९.  अवववावहत प्रिाजणत नेपािी २००/-  

अग्रिेी ३००/-  

३०.  वसाइसराइ  १००/-  

३१.  चाररलत्रक लसफाररस वैदेजशक प्रर्ोिनका िालग २००/-  

स्वदेशी प्रर्ोिनका िालग १००/-  

ववद्याथीका िालग ५०/-  

िनिाती र दलित प्रिाजणत १००/-  

३२.  ववद्यतु ििान सम्बन्धी 
लसफाररस स्तर अनसुार 

१) सािान्र् कच्ची घर १००/-  

पदक्क घर १००/- 
२) व्र्वसावर्क १५०/-  

३) लिफेि  ३००/-  

३३.  टेलिफोन ििान सम्बन्धी 
लसफाररस 

 २००/-  

३४.  लनिी धारा ििान सम्बन्धी 
लसफाररस 

 ५०/-  

३५.  ववद्यतु, टेलिफोन, िानेपानी 
सम्बन्धी नािसारी लसफाररस 
आार.सी.सी.पक्की घर अन्र् 
घर 

पक्की घर १००/-  

कच्ची घर  १००/-  

३६.  उद्योग स्थापना/ दताि  
लसफाररस  

क्रसर उधोग १,००,०००/-  

क्रसर (बािूवा प्रसोधन) ५०,०००/- 
ठूिो उद्योग ५,०००/- 
िझौिा उद्योग  २,०००/- 
साना उद्योग  ५००/- 
िचुलु्का ३००/- 

३७.  छात्रवजृत्त सम्बन्धी लसफाररस  लनशलु्क  

३८.  नेपाि सरकारको नाििा 
बाटो कार्ि लसफाररस 

 ५००/-  

३९.  िग्गा दताि लसफाररस “क” बगिको िेत्र १०००/- प्रलत कट्ठा 
“ख” बगिको िेत्र ७००/- 
“ग” बगिको िेत्र ५००/- 

४०.  अंसबण्िा       ,,  ३००/-  

४१.  घर कार्ि      ,,  ५००/-  

४२.  रकि असिुीिा लबगोको (लििापत्रिा) लन:शूल्क  

४३.  नाि, िन्िलिलत, वावूको नाि 
आदद फरक परर सच्चाउनू 
पने भएिा  

 १००/-  

४४.  लििापत्र दूवैपि वाट  लन:शलु्क  
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२. अन्र् लसफाररस दस्तरु 
लस.न कर सचुी वववरण कर, दस्तूर, शूल्क रु.  

आ.व.०७५/०७६ 

१ लनवेदन फाराि तथा अनसुजुच फाराि (प्रलत पाना)   १०/- 
३ पलत पत्नीको सम्बन्ध ववच्छेद लनवेदन दताि दस्तरु  लन:शूल्क 

 अन्र् िूचलु्का  ३००/- 
४ लनवेदन दताि शलु्क  लन:शूल्क 

५ भवन लनिािण दरिास्त फाराि  ३००/- 
६ परीिा सम्बन्धी दरिास्त फाराि शलु्क लनर्िानूसार लन:शूल्क 

७ कोटेशन फाराि शलु्क आलथिक लनर्िानूसार  १,०००/- 
८ कोटेसन 

टेण्िर फाराि शलु्क 

आलथिक लनर्िानूसार  १,०००/- 
आलथिक लनर्िानूसार  ३,०००/- 

९ लनवेदन नक्कि प्रलत पाना आफैिे सादाि  ५/- 
कार्ाििर्िे सादाि  १०/- 

१० घरपािवुा कुकुर दताि र नवीकरण लन:शूल्क 

११ भरुवा बन्दकु नवीकरण दस्तरु जिल्िा भर १००/- 
नेपाि भर २००/- 

बारबोर, टुटु बन्दकु नवीकरण दस्तरु  ३०० 

१२ घर लनिािण नक्शाको नक्कि दस्तूर कार्ाििर्बाट सादाि एक 
तिा 

१५/- 

सोभन्दा िालथ प्रलत तल्िा ५/- 
आफै सादाि एक तिा १०/- 
प्रलत तिा थप ५/- 

१३ लििापत्र दस्तूर प्रलत पि  लन:शूल्क 

१४ अन्र् साधारण लसफाररस  ११०/- 
 

 
नोट : असहार्, लबपन्न वगिहरुको हकिा गा.पा.अध्र्ि, प्रििु प्रशासकीर् अलधकृत, विाअध्र्िको 
तोक आदेश अनसुार लनशलु्क सेवा प्रदान गनि सवकनेछ । 
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३. हैलसर्त प्रिाजणत दस्तरु 
लस.न कर सूची वववरण कर, दस्तूर, शूल्क रु. 

आ.व.०७५/०७६ 
१ ऋण र वैदेजशक रोिगारका िालग िलु्र्ाङ्कन  

(शैजिक प्रर्ोिनको हकिा भए २५ प्रलतशत 
छुट हनुेछ) 

रु. ३ िाि सम्ि  ३५०/- 
रु. ५ िाि सम्ि  ७००/- 
रु. १० िाि सम्ि १,५००/- 
रु. २० िाि सम्ि ३,५००/- 
रु. ३० िाि सम्ि ६,०००/- 
रु. ४० िाि सम्ि ८०,००/- 
रु. ५० िाि सम्ि १०,०००/- 
रु. ५० िाि भन्दा  
बढीिा प्रलत १० िाि 

६,०००/- 

क. सम्पजत्तिूल्र्ाङ्कन र बावर्िक आम्दानी दवैु गराउनेिाई बढी दस्तूर हनु आउने एकिात्र असूि गने। 
ि. गाउँपालिकािे तत्काि लधतो िलु्र्ांकन गरेको लसफाररसको पूनिः नवीकरण गनुिपदाि िनु प्रर्ोिनका 

िालग गररएको हो सोको िालग िाग्ने दस्तरुको १० प्रलतशत थप रािश्व लिइनेछ । 
 

४. सक्सन ट्याकं/िोिर वटप्परको भािा  
क्र स वववरण कर, दस्तूर, शूल्क रु.    

आ.व.०७५/०७६ 
१ सक्सन ट्यांक/िोिर 

वटपरको भािा 
सक्सन ट्यांक गा.पा.  िेत्रलभत्र प्रत्रे्क पटक ४,०००/- 
रर्ाक्टर प्रलत ददन ४,०००/- 

२  रोिर/ग्रिेर भािा प्रलत ददन ८,०००/- इन्धन बाहेक 
 
 

प्राकृलतक साधन उपर्ोग तथा बाटो सम्भार शलु्क (र्स ऐनको दफा ६ संग सम्बजन्धत ) 
लस.न वववरण कर, दस्तूर, शूल्क 

आ.व.०७५/०७६ 
१. लगटी, ढंुगा, िाटो, वािूवा, ग्राभेि आन्तररक लनकासी (गा.पा. लभत्र) प्रलत घन फीट लनिःशलु्क 
२ लगटी, ढंुगा, िाटो, वािूवा, ग्राभेि बावहर लनकासी (गा.पा. बावहर) प्रलत घन फीट ०|५० पैसा 
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घर नक्शापास दस्तरु 
अ) घर नक्सा पास सम्बन्धी दस्तरु 

लस. नं. भौलतक संरचनाको वववरण करको दर (प्रलत व.फी.) न.ेरु.िा 
नक्सापास िते्र 

क ि ग 
१. आर. सी. सी. फे्रि स्कक्चर क) पूणि भलुिगत तिा २/- १.७५ १.५० 

ि) अधि भलुिगत तिा २.५० २/- १.७५ 
ग) िलिन तिा ३.५० ३/- २.७५ 
घ) पवहिो तिा  ३.७५ ३.२५  ३/- 
ङ) दोश्रो तिा ४/- ३.५० ३.२५ 
च) तेश्रो तिा ४.२५ ३.७५ ३.५० 
छ) चौथो तिा ४.५० ४/- ३.२५ 
ि) पाचौ तल्िा वा सो भन्दा िालथ  ५/- ४.५० ३.५० 

२ लसिेन्टको िोिाईिा इटा वा ढंुगाको गारो (न्र्नुति २३ से.िी. 
िोटाई) आर.सी.सी. टार्ि िस्तापाता छाना  

२/-  १.५०  १/- 

३. िोिाईिा इटा वा ढंुगाको गारो (न्र्नुति २३ से.िी. िोटाई) 
आर.सी.सी., िस्तापाताछाना  

१.५०  १.२५ १/- 

४. िाटो ेको िोिाईिा इटा वा ढंुगाको   १/-  ०.७५ ०.५० 
 
क) परुाना घरहरुको हकिा नक्सा लनर्लितका िागी पवुि पजिि राििागि िेत्र प्रलत वगि वफट पदक्क 

रु. ३/- र कजच्च प्रलत वगि वफट रु. २/-  दरिाई कार्ि गने । 
ि) परुाना घरहरुको हकिा नक्सा लनर्लितका िालग पवुि पजिि राििागि लभत्रका िेत्रिा प्रलत वगि 

वफट पदक्क रु. २/-  र कजच्च प्रलत वगि वफट रु. १.५० दरिाई कार्ि गने । 
ग) परुाना घरहरुको हकिा नक्सा लनर्लितका िागी कच्ची िागि िेत्रिा प्रलत वगि वफट पदक्क रु. १.५ 

र कजच्च प्रलत वगि वफट रु. १/- दरिाई कार्ि गने । 
घ) ढिान नभएको घर एकिषु्ठ रु. ३००/- दरिाई कार्ि गने । 
ङ) साधारण स्वीकृलतका िागी वफल्ि सििलिन शलु्क लिई सििलिन गराई िात्र स्वीकृत ददने । 
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आ)  नक्सापास िते्र लनधािरण 
गाउंकार्िपालिका िेत्र लभत्रका स्थानहरुिाई भौगोलिक तथा पवुािधार ववकासको अवस्थाका आधारिा 
करको दर लनधािरण िालग देहार्का िेत्रहरु लनधािरण गरीएको छ । 
 

क. ितुर् शहरी िते्र (क) भन्नािे देहार्का िेत्रहरु पदिछन । 
 
पवुि पजिि राििागिको दार्ां वार्ां राििागििे छोएको 
कुसिु, ओवरी, ढकेरी, नर्ागाउंको िग्गा । 
 
 

ि. बिार िते्र (ि) भन्नािे देहार्का िेत्रहरु पदिछन । 
 

अगैर्ा, बैिापरु हुंदै नेपािगंि िोड्ने बाटो  दार्ां वार्ां (लसधनवा, ढिैर्ा, अिरहवा, लनववुाटार) । 

 
ग. ग्रालिण िते्र (ग) भन्नािे देहार्का िेत्रहरु पदिछन । 

 
िेत्र (क) र (ि) िा परेका बाहेकका अन्र् ग्रालिण िेत्र । 

 
 
 

इ) कम्पाउण्ि वाि 
क शहरी िेत्रिः ब्िक, इट्टा, ढंुगा, आ.सी.सी. वपल्िर 

लसिेन्टको िोिाइिा प्रलत रलनङ्ग वफटको रु. ०.३० 
अन्र् िेत्रिः ब्िक, इट्टा, ढंुगा, आ.सी.सी. वपल्िर 
लसिेन्टको िोिाइिा प्रलत रलनङ्ग वफटको रु. ०.२५ 

ि शहरी िेत्रिः तारवार िाटोको िोिाइ र क्रवक्रट 
वपल्िरको िोिाईिा प्रलत रलनङ्ग वफटको रु. ०.२० 

अन्र् िेत्रिः तारवार िाटोको िोिाइ र क्रवक्रट 
वपल्िरको िोिाईिा प्रलत रलनङ्ग वफटको रु. ०.१५ 

ग शहरी िेत्रिः अन्र् रु. ०.१० अन्र् िेत्रिः अन्र् रु. ०.०५ 
 
िालथ उल्िेजि नक्सा लनधािरणा र घर नक्सा पास दस्तरुिा प्राववलधक कििचारीको लसफाररसिा 
गाउँकार्िपालिकािे आगािी गाउँसभाबाट अनिुोदन गने गरी पनुराविोकन गने सक्नेछ ।  
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ई) प्िवटङ्गिग्गाहरुका िालग पाररत िापदण्ि 
िग्गा प्िवटङ्ग गरी िग्गा कारोबार गनि चाहने सस्ंथािे व्र्वसावर्क तथा व्र्ापाररक प्रर्ोिन (िग्गािाई 
प्िवटङ्ग गरी लबक्री लबतरण गररने) को िालग िग्गा ववकास, सािवुहक आवास, कुनै पलन सविसाधारण 
भेिा हनुे सवपङ्गिि, सपुरिाकेट, स्कूि, किेि, अस्पताि, नलसिङ्गहोि, बैँक तथा ववजत्तर् संस्था 
पोलिजक्िलनक आददिे भौलतक र्ोिना कार्ािन्वर्न गनुिपदाि गाउँकार्िपालिकािे गठन गरेको प्राववलधक 
सलिलतको लसफाररसिा सो कार्िहरुको Pl anni ng Permi t  स्वीकृत गनुि पनेछ । र्स सँग सम्वजन्धत 
िापदण्ि लनम्न अनसुार प्रस्ताव गररएको छ । 

क) न्र्नुति िते्रफि तथा िोहिा चौिाई 
१. िग्गा िण्िीकरण गदाि िग्गाको न्र्नुति िेत्रफि ०–४–०  हनुपुदिछ । 
२. परुानो प्िवटङ्गको हकिा िग्गाको िोहिा न्र्नुति ६ लि (“१९”-“६”) हनुपुदिछ तथा नर्ा ँ

प्िवटङ्गको हकिा एउटा िात्र िोहिा भएको िग्गािा न्र्नुति िोहिाको चौिाई ६ लि 
तथा दोहोरो िोहिा भएको िग्गािा छोटो िोहिाको चौिाई ७ लि हनुपुदछि । 

 
ि) पूवािधार सम्बन्धिा  

१. ििु सिकको चौिाई कजम्तिा ८ लि हनुपुदिछ । 
२. लभलत्र बाटाको चौिाई न्र्नुति ६ लि हनुपुदिछ । 
३. सबै बाटोहरु साबििलनक भएको िािपोत कार्ाििर्बाट प्रिाजणत गनुिपनेछ । 
४. र्ोिनास्थि लभत्र टुवङ्गने बाटो (DEAD END ROAD) को िम्बाई अलधकति १०० लि 

हनुपुने छ र सो बाटो लसधा बाटोिा िात्र राख्न पाईनेछ । 
५. बाटोको घमु्ती वा िोिको न्र्नुति अधिब्र्ास बाटोको चौिाई भन्दा २० प्रलतशतिे बवढ 

चौिाईको हनुपुदिछ । 
६. प्िवटङ्ग गरेको िेत्रिा टेलिफोनको िम्बा, ढि तथा बाटो वपच गने जिम्िेवारी 

प्िवटङ्गकतािकै हनु े गरी प्िवटङ्गको Pl anni ng Permi t  स्वीकृत गनुि पनेछ । साथै 
प्िवटङ्ग गररएको हरेक घिेरीिे तोवकएका भवन िापदण्ि सिेत परुा गनुिपने छ ।  

७. िण्िीकरण गररएका प्रत्रे्क िग्गािा लबििुी तथा िानेपानीको सवुवधा अलनवार्ि रुपिे 
पगेुको हनुपुने छ । र्सका िालगआवश्र्क पने लबििुीका िम्बा ,तार तथा िानेपानीका 
पाईप आवश्र्कता अनसुार ििान गररनपुने छ । 

 
ग) वातावरणीर् एवं सािाजिक उत्तरदावर्त्व 

१. प्िवटङ्गकार्ििे वरपरको सिदुार् तथा वातावरणिा कुनै पलन वकलसिको नकरात्िक असर 
पानुिहदैुन । 

२. कुि िलिनको कम्तीिा बाटो बाहेक ३ प्रलतशत िलिनको प्िवटङ्गको िग्गा लभत्र पने 
गरी उपर्िु स्थानिा िलु्िा िेत्र तथा पाकि को िालग सावििलनक  स्वालित्विा राख्न ु
पनेछ । ििुा िेत्रको िम्बाई चौिाईको अनपुात १:३ भन्दा बढी राख्न पाईने छैन । 
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३. प्िवटङ्गईिाितका िालग सम्बजन्धत टोि ववकास संस्थासँग अलनवार्ि रुपिे ईिाित 
लिनपुदिछ । 

४. ईिाित प्रवक्रर्ाका िागी गाउँकार्िपालिकाका प्राववलधकिे प्रस्ताववत प्िवटङ्ग िेत्रको 
अविोकन गरी अनिुलत ददनपुने छ । 

५. २–०–० ववगाह भन्दा िालथका प्िवटङ्गिा अलनवार्िरुपिे वातावरणीर् प्रभाव िलु्र्ाङकन 
EI A प्रारजम्भक वातावरणीर् पररिण I EE प्रलतवेदन तर्ार गनुिपनेछ । 
 

घ) सेवा शलु्क 
१. ४ कट्टा सम्िको िालग प्रलत कट्टा रु १,०००/- 
२. ५ कट्टा भन्दा िालथ तथा २ ववगाह सम्िको िालग प्रलत कट्टा रु २,०००/- 
३. २ ववगाह भन्दा िालथको िालग प्रलत कट्टा रु ४,०००/- 

उपरोि िापदण्िहरु पूरा गरेर िात्र Pl anni ng Permi t  प्रदान गने सवकनेछ । र्स प्रावधान ववपररत 
प्िवटङ्ग गरेिा उि प्िवटङ्गिेत्रिा सावििलनक उपर्ोलगताहरु िस्तै धारा बत्ती लबििुीहरु ििान हनु े
छैननइ । साथै उि िग्गा वेचवविनिा रोक्का िगाउन सवकनेछ । िेती र्ोग्र् िग्गािा प्िवटि.िाई 
लनरुत्साहीत गररनेछ । 
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अनसूुची – १३ 
 

पर्िटन शलु्क 
पर्िटकीर् सम्भाव्र्ता भएका स्थानहरुको पवहचान भएका िेत्रहरुको पवहचान गरी पर्िटन शलु्क तोक्न 
गाउँकार्िपालिकािाई अजततर्ारी प्रदान गने । 
 
ववशेर् पररजस्थलतिा उल्िेजित कर/शलु्क/दस्तरु आददका दरबन्दीहरुिा कार्ािन्वर्नको सिर्िा सिस्र्ा 
पनि आएिा आगािी गाउँसभाबाट अनिुोदन गराउने गरी गाउँकार्िपालिकािाई कर/शलु्क/दस्तरु 
आददका कर, सेवा शलु्कहरुिा आवश्र्कता बिोजिि हेरफेर गनि सवकने अलधकार हस्तान्तरण गराउन 
गाउँकार्िपालिकािा अनरुोध गने लनणिर् गररर्ो ।  
 
 


