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प्रस्तावना: आिँीखोला गाउँपाधलकाको आधथिक विि २०७६/०७७ को अथि सम्बन्िी प्रस्तावलाई 
कार्ािन्वर्न गनिको धनधित्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकलन गने, छुट दिने तथा राजस्व 
संकलनको काननुी व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोले नेपालको संषविानको िारा २२८ को 
उपिारा (२) बिोजजि आधँिखोला गाउपाधलकाको पाँचौ गाउँसभाले र्ो ऐन बनाएको छ।  

 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भः (१) र्स ऐनको नाि “आधँिखोला गाउँपाधलकाको आधथिक ऐन, 

२०७६” रहेको छ । 

(२) र्ो ऐन २०७६ श्रावण १ गते िेजख आिँीखोला गाउँपाधलका िेत्रिा लागू हनुेछ । 

२. िालपोत तथा भधूिकर  : गाउँपाधलका िेत्रधभत्र  अनसूुजच १ बिोजजि िालपोत तथा 
भधूिकर  लगाइने र असलु उपर गररने छ । 

३. सम्पधत कर : गाउँपाधलका िेत्रधभत्र  अनसूुजच २ बिोजजि सम्पधत कर  लगाइने र असलु 
उपर गररने छ । 

४. घर जग्गा वहाल करः गाउँपाधलका िेत्रधभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थाले भवन, घर, पसल, 
ग्र्ारेज, गोिाि, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंजशक तवरले वहालिा दिएकोिा 
त्र्स्तो बहाल रकििा अनसूुजच ३ बिोजजि घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गररने 
छ ।  

५. व्र्वसार् िताि तथा नषवकरण शलु्क : गाउँपाधलका िेत्रधभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा 
पूजँीगत लगानी र आधथिक कारोवारका आिारिा अनसूुजच ४ बिोजजि व्र्वसार् िताि तथा 
नषवकरण शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

६. जधिबटुी, कवािी र जीवजन्त ुकरः गाउँपाधलका िेत्रधभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थाले ऊन, 
खोटो, जधिबटुी, वनकस, कवािी िाल र प्रचधलत कानूनले धनििे गररएको जीवजन्त ु
वाहेकका अन्र् ितृ वा िाररएका जीवजन्तकुो हाि, धसङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तकुो 
व्र्वसाषर्क कारोवार गरेवापत अनसूुजच ५बिोजजिको कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ 
। 

७. सिक संरिण तथा ििित सम्भार शलु्क:  गाउँपाधलका िेत्रधभत्रका सिकहरुको संरिण 
तथा ििित तथा संम्भारको लागी सवारी सािनिा अनसूुजच ६ बिोजजि सिकहरुको संरिण 
तथा ििित संम्भार शलु्क लगाइने छ । सवारी सािन करको हकिा प्रिेश काननु 
बिोजजि हनुेछ ।  

८. षवज्ञापन करः गाउँपाधलका िेत्रधभत्र हनुे षवज्ञापनिा अनसूुजच ७ बिोजजि षवज्ञापन कर 
लगाइने र असूल उपर गररनेछ । र्सरी कर संकलन गिाि अन्तर सरकारी षवत्त 
व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बिोजजि सम्बजन्ित प्रिेशले धनिािरण गरेको षवज्ञापन कर संकलन 
गरी प्रिेश षवभाज्र् कोििा राजश्व बाँिफाँि गररनेछ । 

९. िनोरञ्जन करः गाउँपाधलका िेत्रधभत्र हनुे िनोरञ्जन व्र्वसार् सेवािा अनसूुजच ८ बिोजजि 
िनोरन्जन व्र्वसार् कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ । र्सरी कर संकलन गिाि 
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अन्तर सरकारी षवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बिोजजि सम्बजन्ित प्रिेशले धनिािरण गरेको 
षवज्ञापन कर संकलन गरी प्रिेश षवभाज्र् कोििा राजश्व बाँिफाँि गररनेछ ।   

१०. बहाल धबटौरी शलु्कः गाउँपाधलका िेत्रधभत्र आफुले धनिािण, रेखिेख वा संचालन गरेका 
हाट बजार, पसल वा सरकारी जग्गािा अनसूुजच ९ िा उल्लेख भए अनसुार बहाल धबटौरी 
शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

११. पाषकि ङ शलु्कः गाउँपाधलका िेत्रधभत्र कुनै सवारी सािनलाई पाषकि ङ सषुविा उपलब्ि गराए 
वापत अनसूुजच १० बिोजजि पाषकि ङ शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ। 

१२. टे्रषकङ्ग, कोर्ोषकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्लार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग शलु्कःगाउँपाधलका 
आफ्नो िेत्रधभत्र टे्रषकङ्ग, कार्ोषकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्लार्र र र् र्ाफ्टीङ्गसेवा 
वा व्र्वसार् संचालन गरेवापत अनसूुजच ११ बिोजजिको शलु्क लगाइने र असूल उपर 
गररनेछ । 

१३. सेवा शलु्क, िस्तरुः गाउँपाधलकाले धनिािण, संचालन वा व्र्वस्थापन गरेका अनूसूजच १२ िा 
उजल्लजखत स्थानीर् पूवाििार र उपलब्ि गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुजचिा 
व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

१४. पर्िटन प्रवेश शलु्कः गाउँपाधलकाले आफ्नो िते्रधभत्र धनिािण गरेका उद्यान, पाकि , 
जचधिर्ाखाना, ऐधतहाधसक तथा परुाताजत्वक सम्पिा, संग्राहलर् जस्ता सम्पिा उपर्ोग गरे 
वापत पर्िटकहरुवाट अनसूुची १३ िा उजल्लजखत िरिा पर्िटन प्रवेश शलु्क लगाईने र 
असलु उपर गररनेछ । 

१५. घर नक्सा पास शलु्क: आधँिखोला गाउँपाधलका िेत्र धभत्र धनिािण हनुे घरहरुको नक्सा पास 
गिाि अनसुचुी १४ बिोजजिको घर नक्सा पास शलु्क धलइनेछ । 

१६. कर छुटः र्स ऐन बिोजजि कर धतने िाषर्त्व भएका व्र्जि वा संस्थाहरुलाई कुनै पधन 
षकधसिको कर छुट दिईने छैन । 

१७. कर तथा शलु्क संकलन सम्बजन्ि कार्िषवधिः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा 
शलु्क संकलन सम्बन्िी कार्िषवधि गाउँ कार्िपाधलकाले तोके अनसुार हनुेछ । 
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अनसूुची-१ 

(ऐनको िफा २ सँग सम्बजन्ित) 

आधँिखोला गाउँपाधलका धभत्र िेहार्का सिक खण्िसँग जोधिएका जग्गाहरुको िेहार् बिोजजिका 
िूल्र्को आिारिा िालपोत तथा भधूिकर कर लगाईने छ । 

(क) नागिाँिा–काकीनेटा सिक खण्ि (प्रधत रोपनी रु.) 

➢ सेधतखोलाको पलुको िखुिेजख एकरार्सम्ि      १५,८४,०००।–  

➢ एकरार्िेजखरंगेठाटीकोहराभरा सहकारीसम्ि                    १३,२०,०००।–  

➢ रंगेठाटीको हराभरा सहकारीिेजख धनस्तीखोला प्रगधतिाँिासम्ि        १५,८४,०००।–  

➢ बेत्र्ानीिेजख रंगवुाखोलासम्ि                        १५,८४,०००।– 

➢ लौसीखोलािेजख अघाििीखोलासम्ि                       १५,८४,०००।– 

➢ काफलबोट खोलािेजख छहरेखोलासम्ि                   १३,२०,०००।– 

➢ पेटकटेरीिेजख रातिाटासम्ि                               ९,२४,०००।– 

➢ रातिाटािेजख षहलेसम्ि                                  ५,२८,०००।– 

(ख) पतुलीखेत–काषकि नेटा–कुश्िा सिक खण्ि (प्रधत रोपनी रु.) 

➢ जचसाखोलािेजख िासेखोलासम्ि                           १३,२०,०००।– 

➢ िासेखोलािेजख िाजम्िहीसम्ि                              ९,२४,०००।– 

➢ िाजम्िहीिेजख भालिुारे खोला (विा न. २)                    ५,२८,०००।– 

➢ भालिुारेिेजख िेउराली िाँिासम्ि                         १३,२०,०००।– 

➢ पोखराचौरिेजख फन्िाँिासम्ि                                     ५,२८,०००।– 

(ग) सेधतिोभान–धनबवुाबोट– भदु्रिुपोला–पञ्चिलु सिक (प्रधत रोपनी रु) 

➢ ढाँधिखेत(पक्कीपलुको िखु)िेजख जचसापानीको पलुको िखुसम्ि        १५,८४,०००।– 

➢ जचसापानीको पलुको िखुिेजख गौरीशंकर चोकसम्ि                    ३,९६,०००।– 

➢ भगवतीचोकिेजख बढुीको चौतारासम्ि                        ३,९६,०००।– 

➢ बढुीको चौतारािेजख भदु्रिुपोलाको भन्ज्र्ाँङसम्ि             ५,२८,०००।– 

➢ बेजाङ्ग सिक खण्ि                                        ३,९६,०००।– 

➢ खड्रकटेरीिाँिा िेजख षहलेसम्ि                              ३,९६,०००।– 

➢ षहलेिेजख षपरषपरेखोलासम्ि                                २,६४,०००।– 

➢ षपरषपरे खोलािेजख िलुसम्ि                               ३,९६,०००।– 

➢ िलुिेजख भिुीथानसम्ि                                         ३,९६,०००।– 

➢ भिूीथानिेजख धसरुबारी िारु बजारसम्ि               १३,२०,०००।– 

➢ िारुबजारिेजख कुले बजारसम्ि                  ४,२०,०००।– 

➢ कुलेिेजख बजानीबजारसम्ि                       ४,००,०००।– 

(घ) हेल–ुअजुिनचौपारी– धसरुबारी सिक (प्रधत रोपनी रु) 

➢ पाङग्राको झ्र्ाङिेजख भातपोखरी अघौंिी सम्ि                         १,३२,०००।– 
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➢ सधिको रुखिेजख राम्चेजजरो सम्ि                                   १,३२,०००।– 

➢ राम्चेिेजख पूणि गाउँसम्ि                                          १,३२,०००।– 

➢ ज्र्ाम्चेिेजख धसरुवारी गाउँसम्ि                          ३,९६,००००।– 

(ङ) खड्केटारी –पञ्चासे सिक खण्ि (प्रधत रोपनी रु) 

➢ नाम्िीखोलािेजख चररपानीखोलासम्ि              ५,२८,०००।– 

➢ चररपानीखोलािेजख टुनीखोलासम्ि      १०,५६,०००।– 

(च) सेपत–पञ्चासे सिक (प्रधत रोपनी) 

➢ सेपत जजरोिेजख पात्लासम्ि              ७,९२,०००।– 

➢ पात्लािेजख िेवीस्थानसम्ि          ३,९६,०००।– 

➢ िेउरालीिेजख ह्याङसेिी (श्रवणकुिार)सम्ि     १०,५६,०००।– 

➢ ह्याङसेिी (श्रवणकुिार)िेजख भञ्जर्ांङसम्ि        ३,९६,०००।– 

(छ) फुलबारी–आथिर सिक (प्रधत रोपनी) 

➢ फुलबारी िेजख फँुवासे जोड्ने बाटो सम्ि        ३,९६,०००।– 

➢ फँुवासे जोड्ने बाटो िेजख ढोली िाँिासम्ि      १०,५६,०००।– 

(ज) शषहििागि (प्रधत रोपनी रु) 

➢ जजरो िेजख धब.षप. स्ितृी प्रा.षव सम्ि         ३,९६,०००।– 

➢ धब.पी स्िधृतप्रा.षव िेजख पोखरीसम्ि         ५,२८,०००।– 

➢ पोखरीिेजख विा कार्ािलर् सम्ि         २,६४,०००।– 

➢ विा कार्ािलर् िेजख ननुथलाहुँिैषहले सम्ि             ७,९२,०००।– 

➢ किेरेपानी िेजख भर्रको थान सम्ि         ३,९६,०००।– 

➢ भर्रको थान िेजख जमु्लीिानासम्ि         २,६४,०००।– 

(झ) भैरव कुण्ि–ओइर्ा–सम्िीखोला सिक (प्रधत रोपनी रु) 

➢ भैरव कुण्ििेजख काफलटारीसम्ि         ८,५६,०००।– 

➢ घलेको घर िेजख िाताको गफुासम्ि         ६,६०,०००।– 

(ञ) कालीखोला–पोखराचौर सिक (प्रधत रोपनी रु) 

➢ कालीखोलािेजख स्र्ाले खोल्सासम्ि         ६,६०,०००।– 

➢ उपल्लो स्र्ालेखोल्सािेजख टारीसम्ि (टाप)ु        ६,६०,०००।– 

(ट) जजरो–जचलाउनेभाटी सिक (प्रधत रोपनी रु) 

➢ आधँिखोलाको पलुिेजख कालीखोलाको पलुसम्ि     १३,२०,०००।– 

➢ कालीखोलाको पलुिेजख कुलार्निजन्िरसम्ि        ३,९६,०००।– 

➢ कुलार्नको िजन्िर िेजखथिुको खोलासम्ि             ५,२८,०००।– 

➢ हजाििनुीिेजख धतलीिसम्ि          ३,९६,०००।– 

(ठ) सेधतिोभान–चण्िीकालीका सिक (प्रधत रोपनी रु)  

➢ जचसापानीको पलुको िखुिेजख ठाँटीसम्ि      १०,५६,०००।– 
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➢ ठाँटीिेजखभञ्र्ांङसम्ि           ५,२८,०००।– 

(ि) ढाँव– बरषपप्ले सिक (प्रधत रोपनी रु) 

➢ ढाँविेजख वरषपप्लेसम्ि            ६,६००००।– 

(ढ) भञ्र्ाङ –आथिर सिक (प्रधत रोपनी रु) 

➢ भञ्र्ाङिेजख आथिरसम्ि                 ६,६००००।– 

(ण) िान्छेको टाउको– बैिा सिक (प्रधत रोपनी रु)  

➢ िहिेजख बैिासम्ि           ५,२८,०००।– 

(त) कृषिपलुको िखु सिक (प्रधत रोपनी रु) 

➢ कृषि िेजख कृषि पलुको िखु सम्ि      १५,८४,०००।– 

(थ) सेधतिोभान– ठुली बरार् सिक (प्रधत रोपनी रु) 

➢ सेधतिोभानको बरको रुखिेजख ठुलीबरार् करौिीसम्ि    १०,५६,०००।– 

(ि) सेधतिोभान–धसम्खेत छापा सिक (प्रधत रोपनी रु) 

➢ बरार्खोलािेजख छापासम्ि       १०,५६,०००।– 

(ि) जचलाउनेभाटी– ििुवा सिक (प्रधत रोपनी रु) 

➢ जरेखोलािेजख नैकुिाँिासम्ि          ५,२८,०००।– 

➢ नैकुिाँिािेजख भण्िार थमु्कासम्ि         ८,००,०००।– 

(न) जाबीखोला ओइर्ा सिक ( प्रधत रोपनी रु ) 

➢ जाबीखोलािेजख सम्िीखोलासम्ि        १०,५६०००।– 

 
 

िाधथ उल्लेजखत बाहेकका जग्गाहरुको िलु्र् धनिािरण िालपोत कार्ािलर् स्र्ाङजाबाट प्रत्रे्क विि 
रजजषे्ट्रसन प्रर्ोजनाथि धनिािररत िलु्र्िा ३० प्रधतशत िलु्र् थप गरी िलु्र्ांकन गररनेछ । 

 

कर र्ोग्र् भधूिको वाषििक करको िर 

क्र.सं. भधूिकर र्ोग्र् जग्गाको िलु्र् वाषििक िर कैषफर्त 

१ रु५लाख सम्िको  एक िसु्ट रु ५०।–  

२ रु ५ लाख िेजख ५०लाख रुपैर्ा सम्ि प्रधत लाख थप रु 
२०।– 

 

३ रु ५१ लाख िेजख १ करोि रुपैर्ा सम्ि प्रधत लाख थप रु 
२५।– 

 

४ रु १ करोि १ लाख िेजख २ करोि सम्ि प्रधत लाख थप रु 
३०।– 

 

५ रु २ करोि १ लाख िेजख ३ करोि सम्ि प्रधत लाख थप रु 
३५।– 
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अनसूुची-२ 

(ऐनको िफा ३ सँग सम्बजन्ित) 

आधँिखोला गाउँपाधलका धभत्र बनेका  भौधतक संरचना (घर, गोठ, शौचालर् लगार्त अन्र्) र 
संरचनाले ओगटेको जग्गा (५४७६ वगि षफट वा जनु कधि हनु्छ) िा सम्पधत कर लगाइने छ 
। भौधतक संरचनाको िलु्र् तपधसल बिोजजि िूल्र् धनिािरण गरी जग्गाको हकिा अनसूुची १ िा   
उल्लेजखत सड्कसँग जोधिएका र नजोधिएका जग्गाको िूल्र् बिोजजि  धनिािरण गररनेछ। 

तपधसल: 

क्र.सं. संरचनाको प्रकार प्रधतवगि षफट िलु्र् (रु.) कैषफर्त 

१ आर. धस. धस पक्की घर ८००।–  

२ ब्लक, धसिेन्ट, जोिाइ जस्ता वा ढुङ्गाको छाना 
भएको घर  

५००।–  

३ ढुङ्गा िाटो जोिाइ भएको ढुङ्गा जस्ता, खर को 
छाना भएको  

३००।–  

 

ह्रास कट्टी तफि ः 
आधँिखोला गाउँपाधलका धभत्रका तपधसल बिोजजिका भौधतक संरचनाको ह्रास कट्टी तपधसल 
बिोजजि गररनेछ । 

क्र.सं. संरचनाको प्रकार ह्रास कट्टी प्रधतविि ह्रास कषट्ट 
अवधि 

कैषफर्त 

१ आर. धस. धस पक्की घर १ प्रधतशत ३० विि  

२ ब्लक, धसिेन्ट, जोिाइ जस्ता वा ढुङ्गाको 
छाना भएको घर  

२ प्रधतशत २० विि  

३ ढुङ्गा िाटो जोिाइ भएको ढुङ्गा जस्ता,खर 
को छाना भएको  

३ प्रधतशत १५ विि  

कर र्ोग्र् सम्पधतको वाषििक करको िर 

क्र.सं. कर र्ोग्र् एकीकृत सम्पजत्तको िलु्र् वाषििक िर कैषफर्त 

१ रु ५ लाख सम्िको  एक िसु्ट रु ५०।–  

२ रु ५लाख िेजख ५० लाख रुपैर्ा सम्ि प्रधत लाख रु २०।–  

३ रु ५१लाख िेजख १ करोि रुपैर्ा सम्ि प्रधत लाख रु २५।–  

४ रु १ करोि १ लाख िेजख  २ करोि सम्ि प्रधत लाख रु ३०।–  

५ रु २ करोि १ लाख िेजख  ३ करोि सम्ि प्रधत लाख रु ३५।–  

६ रु ३ करोि १ लाख िेजख िाधथ ५ करोि सम्ि प्रधत लाख रु ४५।–  

७ रु ५ करोि भन्िा िाधथ प्रधत लाख रु ५०।–  

नोट:िलु्र्ांकन रकिलाइ रु लाखिा पररणत गरर करको िर धनिािरण हनुेछ । 
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अनसूुची –३ 

(ऐनको िफा ४ सँग सम्वजन्ित) 

गाउँपाधलकाबाट धलईने घर जग्गा बहाल करको िर (प्रधत रोपनी रु): 

क्र.सं. षववरण वाषििक िर कैषफर्त 

१ आधँिखोला गाउँपाधलका िेत्रधभत्रको घर, पसल, 

ग्र्ारेज, गोिाि, टहरा, शेि(छप्पर), कारखाना, 
जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंजशक रुपिा बहालिा 
दिएकोिा सम्वजन्ित िनीबाट बहाल रकिको 

१०%  

२ आधँिखोला गाउँपाधलका िेत्रिा धनिािण, रेखिेख 
वा सञ्चालन गरेको हाट बजार र साविजधनक 
स्थल, ऐलानी जग्गा वा बाटोको छेउिा अस्थार्ी 
पसल थाप्न दिए वापत प्रधत वगिफूट िाधसक 
बहाल षवटौरी कर 

२।–  

 

अनसूुची–४ 

(ऐनको िफा ५ सँग सम्वजन्ित) 

गाउँपाधलकाबाट धलईने व्र्वसार् िताि तथा नषवकरण शलु्कको बाषििक िर रुः 
क्र.सं. व्र्वसार्को षववरण  आ.ब. २०७६।७७ का लाधग करको शे्रणी 

भ्र्ाट/प्र्ान िा िताि 
भएको िर (रु.) 

भ्र्ाट/प्र्ान िा िताि 
नभएकोिर (रु.) 

१) पर्िटन उद्योग   

१.१ होिस्टे ५०० ३०० 

१.२ होटल,लज एवं सािारण होटल १५०० ५०० 

१.३ रेषू्टरेन्ट (िःि, तास,सेकूवा आदि) १,००० ३०० 

१.४ िदिरा पसल १,००० १००० 

२) व्र्ापाररक वस्तू   
२.१ खाद्यान्न, षकराना धिलर र खूद्रा १००० ५०० 
२.२ कपिा पसल (थोक एवं खूद्रा) १००० ५०० 
२.३ आर्ल पम्प ५००० ५००० 
२.४ षवद्यतु सािान तथा षवद्यतुीर् सािग्री 

षट.भी., घिी रेधिर्ो धबक्री 
१००० ५०० 

२.५ हेभी इजक्वपिेन्ट बस, ट्रक, कार िोटर 
साईकल, टेम्पो,साईकलििित कारखाना 
तथा टार्र ििित केन्द्र 

१००० ५०० 
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२.६ धनिािण सािाग्री २००० १५०० 
२.७ सूनचांिी पसल (ज्वेलेरी) २५०० २००० 
२.८ फेन्सी पसल १००० ५०० 
२.९ उनी िागो पसल ५०० ३०० 
२.१० जूत्ता चप्पल पसल ८०० ३०० 
२.११ सषपङ सेन्टर २५०० २००० 
३) अन्र् सेवा   
३.१(क) षवषवि शृ्रङगार पसल (थोक/खदु्रा) ८०० ५०० 
३.१(ख) कुखरुा फिि िताि शलु्क ३०० ५०० 
३.२ फनीचर पसल २००० १५०० 
३.३ भांिा र धगफ्ट पसल(थोक/खूद्रा) १००० ५०० 
३.४ केवूल, नेटवषकि ङ  ५००० ५००० 
३.५ पूलवोिि (प्रधत वोििरु.) ५००० ५००० 
३.६ धभधिर्ो गेि(प्रधत जस्क्रन रु.२००) ३००० ३००० 
३.७ पूस्तक तथा पधत्रका पसल ७०० ५०० 
३.८ नसिरी र फलफुलका षवरुवा 

धबक्रीषवतरण 
४०० २०० 

३.९ सस्थागत पेन्टर ५०० ५०० 
३.१० तरकारी पसल ३०० १०० 
३.११ वीज भण्िार ५०० १०० 
३.१२ िासू पसल १००० ५०० 
३.१३ कपिा धसलाई ५०० २०० 
३.१४ हेर्र कषटङ ५०० २०० 
३.१५ आटि ५०० ५०० 
३.१६ फोटो स्टूधिर्ो १००० ५०० 
३.१७ रंगरोगन पसल १५०० १००० 
३.१८ चश्िा पसल ५०० ३०० 
४) ििित संभार   
४.१ रेधिर्ो षट.धभ घिी, प्रशेर कुकर, षहटर 

टेलीफोन सेट पंखा तथा स्टोभ, षवद्यतु 
सािग्री ििित केन्द्र 

८०० २०० 

४.२ हेभी इजक्वपिेन्ट बस, ट्रक, कार िोटर 
साईकल, टेम्पो, साईकल ििित 

१००० ५०० 



9 
 

आधँिखोला गाउँपाधलकाको आधथिक ऐन, २०७६ 

 

कारखाना तथा टार्र ििित केन्द्र 
५) सेवा उद्योग   
५.१ िाइधभङ इजन्ष्टच्रू्ट ८०० १००० 
५.२ चलजचत्र िजन्िर १००० १००० 
५.३ ल्र्ाब तथा फोटो ग्राषफ १००० ५०० 
५.४ छापाखाना १००० १००० 
६) वन पैिावार तथा वनजन्र् उद्योग   
६.१ वन पैिावारिा आिाररत उद्योग 

व्र्वसार्, फनीचर उद्योग आिी 
३००० ३००० 

७) उजाििलुक   
७.१ वार्ो ग्र्ास तथा सौर्ि प्रषवधि र अन्र् 

श्रोतहरु 
१००० ५०० 

८) उत्पािन िलुक उद्योग   
८.१ पाउरोटी भण्िार ८०० ५०० 
८.२ धिल ५०० ३०० 
८.३ आइसषक्रि उद्योग तथा पसल ५०० ३०० 
९) षवत्तीर् सेवा   
९.१ वचत तथा ऋणको कारोबार  गने 

सहकारी संस्था 
१५०० १५०० 

९.२ उत्पािन िलुि सहकारी संस्था ५०० ५०० 
९.३ रेधिटेन्स सेवा २००० २००० 
९.४ बैक  ५००० ५००० 
१०) स्वास््र् सेवा   
१०.१ धनजी तथा गैरसरकारी अस्पताल १५०० १००० 
१०.२ नधसिङ होि १५०० १००० 
१०.३ जक्लधनक, ल्र्ाव तथा फािेधस १५०० १००० 
१०.४ िांत बनाउने पसल १००० १००० 
११) जशिा सेवा   
११.१ धन.जज िेत्रका बोधििङ स्कुल क्र्ाम्पस¸ 

िा.षव. र आिारभतू 
४०००।००, ३०००।००, २०००।०० 

११.२ टाईषपङ, कम्प्रू्टर तथा भािा प्रजशिण 
संस्था 

१००० १००० 

११.३ धसलाईि, बूनाई, पेजन्टङ, कषटङ प्रजशिण ५०० ३०० 
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११.४ टेजक्नकल इजन्ष्टच्र्टु १००० १००० 
११.५ गैर सरकारी संस्था संचालन १०००  १०००  
 

१२) 
धनिािण व्र्वसार्ी गाँउपाधलकािा प्रिान 
कार्ािलर् भएको धनिािण व्र्वसार्िा 
क, ख, ग, घ वाषििक नषवकरण 

८०००।००, ७०००।००, ६०००।००, 

५०००।०० 

१२.१ घ वगिको धनिािण व्र्वसार्ी अनिुधत 
पत्र 

१००००।– 

१२.२ रासार्धनक िल धबके्रताको अनिुधत पत्र ५००।– 
१२.३ रासार्धनक िल धबके्रताको अनिुधत 

नषवकरण 
४००।– 

१३) संचार सेवा   
१३.१ धनजी िेत्रका कूररर्र, फ्र्ाक्स,इिेल, 

इन्टरनेट र टेधलफोन 
५०० २०० 

१४) षवशिेज्ञ िरािशि तथा अन्र् 
व्र्वसाषर्क सेवा 

  

१४.१ जचषकत्सक षवशेिज्ञ 
(स्वा.सहार्क,कषवराज) 

५०० ३०० 

१४.२ ल फिि  ३०० 
१४.३ कन्सल्टेन्सी फिि(इन्जीधनर्र ओ.) ५००० ५००० 
१४.४ ज्र्ोधतस ५०० ५०० 
१४.५ अधिटर फिि (क ख ग घ) १५०० १००० 
१५) अन्र् व्र्वसार्   
१५.१ कवािी सािानको थोक धबके्रता २००० १००० 
१५.२ टेण्ट हाउस १००० १००० 
१५.३ लगुा िनुे पसल ५०० २०० 
१५.४ िािल पसल ३०० १०० 
१५.५ िाटोको भांिा बनाउने ३०० १०० 
१५.६ धिठाई पसल ८०० २०० 
१६) साना उद्योग   
१६.१ कषटङ ढंुगा उद्योग १००० १००० 
१६.२ इट्टा भट्टा १००० ५००० 
१६.३ धग्रल उद्योग १५०० १००० 
१६.४ अन्र् उद्योग कार्िपाधलकाको धनणिर्ानसुार 
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१६.५ क्रसर उद्योग १०००० १०००० 
१६.६ ब्लक उद्योग १५०० १००० 
१७ िाधथ उल्लेजखत बाहेकको हकिा  कार्िपाधलकाको धनणिर् अनसुार 

 

अनसूुची–५ 

(ऐनको िफा ६ सँग सम्वजन्ित)  

गाउँपाधलकाले धलने जधिबटुी कवािी र जीवजन्तकुो व्र्वसार्ीक कारोवार बापत बाषििक कर रुः 
क्र.सं. षववरण िर कैषफर्त 

१. कवािी सािानको थोक षवकेता 
(बाषििक) 

रु. १०००।–  

२ सल्लाको खोटो प्रधत के.जी. रु. ३।–  

३. उन, जधिबटुी, बनकस, कवािी िाल, हाि, 

धसङ, प्वाँख, छाला आिी ।  

गाउँ कार्िपाधलकाको धनणिर्ानसुार 

 

अनसूुची–६ 

(ऐनको िफा ७ सँग सम्वजन्ित)  

गाउँपाधलकाले सिक संरिण तथा ििित सम्भार शलु्कको बाषििक िर रुः 
क्र.सं. षववरण िर (रु.) कैषफर्त 
क) सवारी कर प्रिेश काननु बिोजजि हनुेछ ।  

ख) सिक संरिण तथा ििित सम्भार शलु्क   

१. ट्रक, षट्रपर तथा िोजर २००  

२. ट्याक्टर १५०  

३. धनजी तथा भािाका बस र धिधनबस १००  

४. भ्र्ान, कार, जीप, टेम्पो, ट्याक्सी ४०  

ग) प्राकृधतक सािन उपर्ोग कर  प्रिेश काननु बिोजजि हनुेछ  

 

अनसूुची–७ 

(ऐनको िफा ८ सँग सम्वजन्ित) 

गाउँपधलकाले धलने षवज्ञापन करको िरः 
क्र.सं. षवज्ञापन िर िर (रु.) कैषफर्त 

१. साइनवोिि, ग्लोवोिि, स्टल आदििा २५ 
वगिफूट भन्िा िाधथ 

८००  

२. साइनवोिि, ग्लोवोिि, स्टल आदििा २५ 
वगिफूट सम्ि 

५००  
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३. तूल व्र्ानर एक हप्ताको लाधग  ५०  

४. तूल व्र्ानर एक हप्ता भन्िा बढी १००  

 

अनसूुची–८ 

(ऐनको िफा ९ सँग सम्वजन्ित) 

गाउँपधलकाले धलने िनोरञ्जन करको िरः 
क्र.सं. षववरण िर कैषफर्त 

१ धसनेिाहल, धभधिर्ोहल, साँस्कृधतक 
प्रिशिन हल, धथएटर, संगीत, िनोरञ्जन 
प्रिशिनस्थल,ऐधतहाधसकस्थल, पूराताजत्वक 
स्थल एवं िाधििक िहत्वका सम्पिाको 
प्रवेश शलु्क रकिको  

(तर ऐधतहाधसक, परुाताजत्वक र िाधििक 
िहत्वका सम्पिािा प्रवेश गिाि नेपाली 
नागररकलाई प्रवेश शलु्क धलईने छैन) 

५%  

२ व्र्ावसाषर् रुपिा संचालन गररने िेला 
िहोत्सव पवि जस्ता कार्िकििा  

रु. ५०००।–  

२ व्र्ावसाषर् रुपिा संचालन गररने िेला 
िहोत्सव पवि  तथा कन्सट, जाि,ुचटक 
आिी    

रु. १०००।–  

 

अनसूुची–९ 

(ऐनको िफा १० सँग सम्वजन्ित) 

गाउँपाधलकाले धलने वहाल षवटौरी शलु्कको िरः 
क्र.सं. साविजधनक जग्गािा बनेका घर, 

टहरा, घमु्ती, गोिाि वा अन्र् कुनै 
संरचना 

िर (रु.) कैषफर्त 

१ साविजधनक स्थानिा वनेका घर 
सटरहरुको  

टेण्िर प्रधतस्पिािका आिारिा   

२ घमु्ती व्र्वसार्ीहरुलाई िाधसक १००  

३ टहराहरु िाधसक १००  

४ गोिािहरु िाधसक १००  

५ अन्र् संरचनाहरु िाधसक गाउँकार्िपाधलकालेतोके बिोजजि  

 

अनसूुची–१० 
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(ऐनको िफा ११ सँग सम्वजन्ित) 

गाउँपाधलकाले धलने पाषकि ङ शलु्कको िरः 
क्र.सं. सवारी पाषकि ङ शलु्क िर रु. कैषफर्त 

१. ठुला सवारी सािन प्रधत घण्टा १०  

२. साना सवारी सािन प्रधत घण्टा ५  

 

अनसूुची–११ 

(ऐनको िफा १२ सँग सम्वजन्ित) 

गाउँपधलकाले धलने सेवा वा व्र्वसार् शलु्कको िरः 
आफ्नो िेत्रधभत्र टे्रषकङ्, कार्ाषकङ् , क्र्ानोइङ् , बञ्जी जजम्पङ् , जजप फ्लार्र, ग्लाईधिङ्, व्र्ालधुनङ्, 

गल्फकोशि, प्र्ारा सेधलङ् र अश्वारोहण आदि सेवा वा व्र्वसार्िा सेवा वा व्र्वसार्को प्रकृधत हेरी 
गाउँ कार्िपाधलकाको धनणिर्ानसुार रु १,०००।– िेजख ५०,०००।– सम्ि । 

 

अनसूुची – १२ 

(ऐनको िफा १३ सँग सम्वजन्ित) 

गाउँपाधलका वा विाबाट उपलव्ि गराईने प्रिाजणत / धसफाररस वापतको सेवा शलु्कको िरः 
क्र.सं. षववरण िर रु. कैषफर्त 

क) धसफाररस   

१ नाता प्रिाजणत नेपालीिा २०० र  अंग्रजी 
५००    (धनवेिन सषहत) 

 

२ षविेश जाने धसफाररश नेपालीिा ५०० र  अंग्रजी 
७००     

 

४ घरजग्गा नािसारी/ हकवाला प्रिाजणत ३००  

५ घर कार्ि धसफाररस कच्ची घर ३००, पक्की ५००  

६ पेन्सन कािि वा सो सम्बन्िी अन्र् 
धसफाररस 

५००  

७ हकवाला संरिण सम्बन्िी धसफाररस २००  

८ संघ संस्था िताि सम्बन्िी धसफाररस ५००  

९ 

 

धनजी षवद्यालर् िताि र स्तर बषृि 
(िन्टेश्वरी / आ.षव. / िा.षव.) 

५०० / १००० / १५००  

१० एम्बलेुन्स सेवा गाउँपाधलका िेत्रिेजख पोखरा रु १५००। र 
अन्र्िा िते्रिा कच्ची प्रधत षक.िी. रु ५० र 
पक्की प्रधत षक. िी. ४५ 

१० काठ िाउराको धसफाररस काठः १५००/ िाउराः १०००  
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११ अंग्रजेी रुपान्तरण ५००  

१२ वंशजको नागररकता सम्बन्िी 
धसफाररस 

१००, प्रधतधलपीः १५०  

१३ अंधगकृत नागररकता सम्बन्िी 
धसफाररस 

५००  

१४ नाि छूटको धसफाररस १००  

१५ चार षकल्ला प्रिाजणत धसफाररस  ३००  

१६ सनाखतको धसफाररस ३००  

१७ जन्ि ितृ्रू् सम्बन्िी धसफाररस १५०  

१८ स्थार्ी बसोबास सम्बन्िी धसफाररस १५०  

१९ नाि, थर, जन्ि धिधत संशोिन 
धसफाररस 

३००  

२० कन्सलुर प्रिाजणत ४००  

२१ सजिधिन शूल्क ५००  

२२ अधिन शूल्क २००० प्रधत षकत्ता  

थप प्रधत षकत्ता १०००  

२३ षवदू्यत जिान सम्बन्िी धसफाररस   

२३.१ आर.सी.सी. पक्की घर ३००  

२३.२ अन्र् घर २००  

२४ टेधलफोन जिान सम्बन्िी धसफाररस ३००  

२५ धनजी िारा जिान सम्बन्िी धसफाररस ३००  

२६ चाररधत्रक धसफाररस  ५००  

२७ प्लषटङ सेवा शूल्कः२ रोपनीसम्ि, सो 
भन्िा िाधथ ५ रोपनीसम्ि प्रधत १ 
रोपनी र सोभन्िा बढी प्रधत १ रोपनी 

२५०००, १०००० र 
५,००० 

 

२८ घरेल ुउद्योग स्थापना धसफाररस  ३००  

२९ भवन धनिािणको सािारण स्वीकृधत 
सम्बन्िी धसफाररस 

५००  

३० संस्थागत (िठ,िजन्िर,आिा सिहु तथा 
अन्र् संस्था नषवकरण लगार्तका  
धसफाररस 

३००  

३१ जशिक सरुवा सहिधत  िा. षव. /आ. तह १५०० / 

१००० 
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३२ षवषवि धसफाररस  २००  

३२ कृषि तथा पश ु फिि िताि धसफररस 
शलु्क  

३००  

३४ छात्रवजृत्त सम्बन्िी धसफाररस धन: शलु्क  

ख) अन्र् िस्तरु   

१ धनवेिन िस्तरु १०  

२ अनूसचुी १०  

३ धनवेिन िताि शलु्क १०  

४ भवन धनिािण िरखास्त फाराि १००  

५ पधत पत्नी सम्बन्ि षवच्छेि धनवेिन 
िस्तूर 

५००  

६ जन्ि, ितृ, वसाईसराई र सम्बन्ि 
षवच्छेि षवलम्व िस्तूर 

५०  

७ परीिा सम्बन्िी िरखास्त फाराि 
शलु्क 

आर्ोगको धनणिर्ानसुार  

८ कोटेशन फाराि शलु्क आधथिक धनर्िावली अनूसार  

९ टेण्िर फाराि शलु्क आधथिक धनर्िावली अनूसार  

१० धनवेिन नक्कल प्रधत पाना  कार्ािलर्ले ७ आफैले ५  

११ घरपालूवा कूकूर िताि र नवीकरण 
िस्तूर 

१००  

१२ भरुवा बन्िूक नवीकरण िस्तूर जजल्ला भर १०० राज्र् २००  

१३ घर धनिािण नक्शाको नक्कल िस्तूर ३००  

१४ धिलापत्र िस्तूर प्रधत पि धन: शलु्क  

नोटः आधथिक सहार्ता, िीन िूःखी हरुको 
हकिा  गाउ पाधलकाको अध्र्िको 
तोक आिेश अनूसार धनशलु्क सेवा 
प्रिान गनि सषकन्छ । 

धन: शलु्क  

ग) हैधसर्त प्रिाजणत (ऋण र वैिेजशक 
रोजगारका लाधग) 

  

१. रु.१ िेखी १०लाखसम्ि १०००  

२. रु.१०लाख १ िेखी २० लाखसम्ि २०००  

३. रु.२० लाख १ िेखी ३० लाखसम्ि ३०००  

४. रु.३० लाख १ िेखी ४० लाखसम्ि ४०००  
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५ रु.४० लाख १ िेखी ५० लाखसम्ि ५०००  

६ रु.५० लाख भन्िा बढी प्रत्रे्क १० 
लाखिा  

पचासलाख भन्िा बषढ ०.०७ 
प्रधतशतले धलन े

 

घ) अध्र्र्नको लाधग   

१ रु.२० लाख सम्िको रु.१०००।०० १०००  

२ रु.३० लाख सम्िको रु.१५००।०० १५००  

३ रु.५० लाख सम्िको रु.२५००।०० २५००  

४ रु.५० लाखभन्िा बढी प्रत्रे्क १० 
लाखिा 

पचासलाख भन्िा बषढ 
०.०५प्रधतशतले धलन े

 

५ अंशवण्िा र िानबकसिा १५०  

ङ) गाउँपाधलकाले तत्काल धितो िलु्र्ांकन गरेको धसफाररस र  सम्पजत्तक र तथा अन्र् 
षवषवि करको पूनः नवीकरण गनुिपिाि जून प्रर्ोजनका लाधग गररएको हो सोका लाधग 
लाग्ने िस्तूरको १० प्रधतशत राजश्व धलइनेछ । 

 

अनसूुची – १३ 

(ऐनको िफा १४ सँग सम्वजन्ित) 

गाउँपाधलका िेत्रधभत्र लगाईने पर्िटन प्रवेश शलु्कको िर: 

क्र.सं. षववरण िर रु. 
१ प्रधत पर्िटक स्विेशी । षविेशी २५।५० 

 

अनसूुची – १४ 

(ऐनको िफा १५ सँग सम्वजन्ित) 

गाउँपाधलका िेत्र धभत्र धनिािण हनुे घरहरुको नक्सा पास शलु्क िर : 

क्र.सं. भौधतक संरचनाको षववरण िर रु.(प्रधत वगि षफट) 

१. आर.सी.सी. फे्रि स्ट्रक्चर 

क) भधूिगत तला ४ 
ख) भईु तला ४ 
ग) पषहलो तला  ५ 
घ) िोश्रो तला ६ 
ङ) तेश्रो तला र तेश्रो तला भन्िा िाथी ८ 

२. धसिेन्टको जोिाईिा इटा वा ढंुगाको  
गाह्रो आर.सी.सी. स्लेट, टार्ल 

३ 
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प्रिाजणत धिधत: २०७६।०३।१२ 

  सधुिर कुिार पौिेल 

अध्र्ि 
 
 
 
 
 
 

जस्तापाता छाना  

३. िाटोको जोिाईिा इटा वा ढंुगाको 
गाह्रो आर.सी.सी. स्लेट, टार्ल, 

जस्तापाता  छाना  

२ 


