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प्रस्तावना 
 

आधँीखोला गाउँपाललका आलथिक वर्ि २०७५/०७६ को अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ािन्वर्न 
गनिको लनलित्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकलन गने, छुट दिने तथा आर् संकलनको प्रशासलनक 
व्र्वस्था गनि बनेको अथि सम्बन्धी आलथिक ऐनलाई  केही संसोधन गनि वाञ्छनीर् भएकोले नेपालको 
संववधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोजिि आलँधखोला गाउपाललकाको चौथो गाउँसभाले 
र्ो ऐन लाई संसोधन गरेको छ।  

 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भः (१) र्स ऐनको नाि “आलथिक ऐन प्रथि संशोधन, २०७५” रहेको 
छ । 

(२) र्ो ऐन प्रिाजिकरि भएको लिलत िेजख आधँीखोला गाउँपाललका िेत्रिा लागू हनुेछ । 

२. िालपोत तथा भलूिकर  र  सम्पती कर:  गाउँपाललका िेत्रलभत्र अनसूुजच १ को (क) र (ख) 

बिोजिि िालपोत तथा भलूिकर  र सम्पती कर  लगाइनेछ । 

३. घर िग्गा वहाल करः गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थाले भवन, घर, पसल, 
ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोखरी पूरै वा आंजशक तवरले वहालिा दिएकोिा 
त्र्स्तो बहाल रकििा अनसूुजच (२) बिोजिि घर िग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गररनेछ 
।  

४. व्र्वसार् करः गाउँपाललका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूिँीगत लगानी र आलथिक 
कारोवारका आधारिा अनसूुजच (३) बिोजिि व्र्वसार् कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ 
। 

५. िलिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकरः गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थाले ऊन, खोटो, 
िलिबटुी, वनकस, कवािी िाल र प्रचललत कानूनले लनर्धे गररएको िीविन्त ुवाहेकका अन्र् 
ितृ वा िाररएका िीविन्तकुो हाि, लसङ, प्वाँख, छाला िस्ता बस्तकुो व्र्वसावर्क कारोवार 
गरेवापत अनसूुजच (४) बिोजििको कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

६. सवारी साधन करः गाउँपाललका िेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनसूुजच (५) बिोजिि 
सवारी साधन कर लगाइने छ र उि कर सम्बजन्धत प्रिेशले असलु गरी अन्तर सरकारी 
ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बिोजिि स्थानीर् तहको ववभाज्र् कोर् िार्ि त ्गाउँपाललका 
संजचत कोर्िा बाँिर्ाँि गररनेछ। 

७. ववज्ञापन करः गाउँपाललका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनिा अनसूुजच (६) बिोजिि ववज्ञापन कर 
लगाइने र असूल उपर गररनेछ । र्सरी कर संकलन गिाि अन्तर सरकारी ववत्त व्र्वस्थापन 
ऐन, २०७४ बिोजिि सम्बजन्धत प्रिेशले लनधािरि गरेको ववज्ञापन कर संकलन गरी प्रिेश 
ववभाज्र् कोर्िा रािश्व बाँिर्ाँि गररनेछ । 

८. िनोरञ्जन करः गाउँपाललका िेत्रलभत्र हनुे िनोरञ्जन व्र्वसार् सेवािा अनसूुजच (७) बिोजिि 
व्र्वसार् कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ । र्सरी कर संकलन गिाि अन्तर सरकारी 
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ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बिोजिि सम्बजन्धत प्रिेशले लनधािरि गरेको ववज्ञापन कर 
संकलन गरी प्रिेश ववभाज्र् कोर्िा रािश्व बाँिर्ाँि गररनेछ ।     

९. बहाल लबटौरी शलु्कः गाउँपाललका िेत्रलभत्र आरु्ले लनिािि, रेखिेख वा संचालन गरेका हाट 
बिार, पसल वा सरकारी िग्गािा अनसूुजच (८) िा उल्लेख भए अनसुार बहाल लबटौरी 
शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

१०. पावकि ङ शलु्कः गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनलाई पावकि ङ सवुवधा उपलब्ध गराए 
वापत अनसूुजच (९) बिोजिि पावकि ङ शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ। 

११.  टे्रवकङ्ग, कोर्ोवकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्लार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग शलु्कः गाउँपाललका 
आफ्नो िेत्रलभत्र टे्रवकङ्ग, कार्ोवकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्लार्र र र् र्ाफ्टीङ्गसेवा 
वा व्र्वसार् संचालन गरेवापत अनसूुजच (१०) बिोजििको शलु्क लगाइने र असूल उपर 
गररनेछ । 

१२. सेवा शलु्क, िस्तरुः गाउँपाललकाले लनिािि, संचालन वा व्र्वस्थापन गरेका अनूसूजच (११) 
िा उजल्लजखत स्थानीर् पूवािधार र उपलब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुजचिा 
व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

१३. पर्िटन प्रवेश शलु्कः गाउँपाललकाले आफ्नो िेत्रलभत्र लनिािि गरेका उद्यान, पाकि , जचलिर्ाखाना, 
ऐलतहालसक तथा परुाताजत्वक सम्पिा, संग्राहलर् िस्ता सम्पिा उपर्ोग गरे वापत 
पर्िटकहरुवाट अनसूुची (१२) िा उजल्लजखत िरिा पर्िटन प्रवेश शलु्क लगाईने र असलु 
उपर गररनेछ । 

१४. कर छुटः र्स ऐन बिोजिि कर लतने िावर्त्व भएका व्र्जि वा संस्थाहरुलाई कुनै पलन 
वकलसिको कर छुट दिईने छैन । 

१५. कर तथा शलु्क संकलन सम्बजन्ध कार्िववलधः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा 
शलु्क संकलन सम्बन्धी कार्िववलध गाउँपाललकाले तोके अनसुार हनुेछ । 

 

अनसूुची -१(क) 

(ऐनको िर्ा २ सँग सम्बजन्धत) 

आलँधखोला गाउँपाललका लभत्र िेहार्का सिक खण्िसँग िोलिएका िग्गाहरुको िेहार् बिोजििका 
िूल्र्को आधारिा िालपोत तथा भलूिकर कर लगाईने छ । 

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

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

➢ एकरार्िेजख रंगेठाटीको हराभरा सहकारीसम्ि                १३,२०,०००।–  

➢ रंगेठाटीको हराभरा सहकारीिेजख लनस्तीखोला प्रगलतिाँिासम्ि        १५,८४,०००।–  

➢ बेत्र्ानीिेजख रंगवुाखोलासम्ि                          १५,८४,०००।– 

➢ लौसीखोलािेजख अघाििीखोलासम्ि                       १५,८४,०००।– 

➢ कार्लबोट खोलािेजख छहरेखोलासम्ि                  १३,२०,०००।– 
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➢ पेटकटेरीिेजख रातिाटासम्ि                           ९,२४,०००।– 

➢ रातिाटािेजख वहलेसम्ि                              ५,२८,०००।– 

(ख) पतुलीखेत–कावकि नेटा–कुश्िा सिक खण्ि (प्रलत रोपनी रु.) 

➢ जचसाखोलािेजख िासेखोलासम्ि                          १३,२०,०००।– 

➢ िासेखोला िेजख िाजम्िहीसम्ि                          ९,२४,०००।– 

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

➢ भालिुारेिेजख िेउराली िाँिासम्ि                     १३,२०,०००।– 

➢ पोखराचौरिेजख र्न्िाँिासम्ि                            ५,२८,०००।– 

(ग) सेलतिोभान–लनबवुाबोट– भदु्रिुपोला–पञ्चिलु सिक (प्रलत रोपनी रु) 

➢ ढाँलिखेत(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।– 

➢ बेिाङ्ग सिक खण्ि                                    ३,९६,०००।– 

➢ खड्रकटेरीिाँिा िेजख वहलेसम्ि                          ३,९६,०००।– 

➢ वहलेिेजख वपरवपरेखोलासम्ि                            २,६४,०००।– 

➢ वपरवपरे खोलािेजख िलुसम्ि                           ३,९६,०००।– 

➢ िलुिेजख भिुीथानसम्ि                                ३,९६,०००।– 

➢ भिूीथानिेजख लसरुबारी धारु बिारसम्ि              १३,२०,०००।– 

➢ धारुबिारिेजख कुले बिारसम्ि              ४,२०,०००।– 

➢ कुलेिेजख बिानीबिारसम्ि                   ४,००,०००।– 

(घ) हेल–ुअिुिनचौपारी– लसरुबारी सिक (प्रलत रोपनी रु) 

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

➢ सलिको रुखिेजख राम्चेजिरो सम्ि                        १,३२,०००।– 

➢ राम्चेिेजख पूिि गाउँसम्ि                               १,३२,०००।– 

➢ ज्र्ाम्चेिेजख लसरुवारी गाउँसम्ि                         ३,९६,००००।– 

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

➢ नाम्िीखोलािेजख चररपानीखोलासम्ि             ५,२८,०००।– 

➢ चररपानीखोलािेजख टुनीखोलासम्ि      १०,५६,०००।– 

(च) सेपत–पञ्चासे सिक (प्रलत रोपनी) 

➢ सेपत जिरोिेजख पात्लासम्ि          ७,९२,०००।– 

➢ पात्लािेजख िेवीस्थानसम्ि      ३,९६,०००।– 

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

➢ ह्याङसेिी (श्रविकुिार)िेजख भञ्जर्ांङसम्ि    ३,९६,०००।– 
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(छ) रु्लबारी–आथिर सिक (प्रलत रोपनी) 

➢ रु्लबारी िेजख रँु्वासे िोड्ने बाटो सम्ि     ३,९६,०००।– 

➢ रँु्वासे िोड्ने बाटो िेजख ढोली िाँिासम्ि     १०,५६,०००।– 

(ि) सवहििागि (प्रलत रोपनी रु) 

➢ जिरो िेजख लब.वप. स्ितृी प्रा.वव सम्ि     ३,९६,०००।– 

➢ लब.पी स्िलृतप्रा.वव िेजख पोखरीसम्ि     ५,२८,०००।– 

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

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

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

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

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

➢ भैरव कुण्ििेजख कार्लटारीसम्ि     ८,५६,०००।– 

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

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

➢ कालीखोलािेजख स्र्ाले खोल्सासम्ि          ६,६०,०००।– 

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

(ट) जिरो–जचलाउनेभाटी सिक (प्रलत रोपनी रु) 

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

➢ कालीखोलाको पलुिेजख कुलार्निजन्िरसम्ि     ३,९६,०००।– 

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

➢ हिाििनुीिेजख लतलीिसम्ि      ३,९६,०००।– 

(ठ) सेलतिोभान–चण्िीकालीका सिक (प्रलत रोपनी रु)  

➢ जचसापानीको पलुको िखुिेजख ठाँटीसम्ि     १०,५६,०००।– 

➢ ठाँटीिेजख भञ्र्ांङसम्ि        ५,२८,०००।– 

(ि) ढाँव– बरवपप्ले सिक (प्रलत रोपनी रु) 

➢ ढाँविेजख वरवपप्लेसम्ि          ६,६००००।– 

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

➢ भञ्र्ाङिेजख आथिरसम्ि          ६,६००००।– 

(ि) िान्छेको टाउको– बैिा सिक (प्रलत रोपनी रु)  

➢ िहिेजख बैिासम्ि        ५,२८,०००।– 

(त) कृवर्पलुको िखु सिक (प्रलत रोपनी रु) 

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

(थ) सेलतिोभान– ठुली बरार् सिक (प्रलत रोपनी रु) 

➢ सेलतिोभानको बरको रुखिेजख ठुलीबरार् करौिीसम्ि   १०,५६,०००।– 
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(ि) सेलतिोभान–लसम्खेत छापा सिक (प्रलत रोपनी रु) 

➢ बरार्खोलािेजख छापासम्ि      १०,५६,०००।– 

(ध) जचलाउनेभाटी– ििुवा सिक (प्रलत रोपनी रु) 

➢ िरेखोलािेजख नैकुिाँिासम्ि       ५,२८,०००।– 

➢ नैकुिाँिािेजख भण्िार थमु्कासम्ि     ८,००,०००।– 

(न) िाबीखोला ओइर्ा सिक ( प्रलत रोपनी रु ) 

➢ िाबीखोलािेजख सम्धीखोलासम्ि      १०,५६०००।– 

 

पूनश्च: िालथ उल्लेजखत बाहेकका िग्गाहरुको िलु्र् लनधािरि िालपोत कार्ािलर् स्र्ाङिाबाट प्रत्रे्क 
वर्ि रजिषे्ट्रसन प्रर्ोिनाथि लनधािररत िलु्र्िा ३० प्रलतशत िलु्र् थप गरी िलु्र्ांकन गररनेछ । 

 

• कर र्ोग्र् भलूिको वावर्िक करको िर 

क्र.सं. भलूिकर र्ोग्र् िग्गाको िलु्र् वावर्िक िर कैवर्र्त 

१ रु ५ लाख सम्िको  एक िसु्ट रु ५०।–  

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

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

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

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

 

(ख) सम्पलत कर तर्ि : 
आलँधखोला गाउँपाललका लभत्र बनेका  भौलतक संरचना (घर, गोठ, शौचालर् लगार्त अन्र्) र 
संरचनाले ओगटेको िग्गा (५४७६ वगि वक.िी. वा िनु कलि हनु्छ) िा सम्पलत कर लगाइनेछ । 
भौलतक संरचनाको िलु्र् तपलसल बिोजिि िूल्र् लनधािरि गरी िग्गाको हकिा अनसूुची १ (क)  
िा उल्लेजखत सड्कसँग िोलिएका र निोलिएका िग्गाको िूल्र् बिोजिि  लनधािरि गररनेछ । 

तपलसल: 

क्र.सं. संरचनाको प्रकार प्रलतवगि वर्ट िलु्र् (रु.) कैवर्र्त 

१ आर. लस. लस पक्की घर ८००।  

२ ब्लक, लसिेन्ट, िोिाइ िस्ता वा ढुङ्गाको छाना 
भएको घर  

५००।  

३ ढुङ्गा िाटो िोिाइ भएको ढुङ्गा िस्ता, खर को छाना 
भएको  

३००।  

ह्रास कट्टी तर्ि ः 
आलँधखोला गाउँपाललका लभत्रका तपलसल बिोजििका भौलतक संरचनाको ह्रास कट्टी तपलसल बिोजिि 
गररनेछ । 
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क्र.सं. संरचनाको प्रकार ह्रास कट्टी प्रलतवर्ि कैवर्र्त 

१ आर. लस. लस पक्की घर १ प्रलतशत  

२ ब्लक, लसिेन्ट, िोिाइ िस्ता वा ढुङ्गाको छाना भएको घर  २ प्रलतशत  

३ ढुङ्गा िाटो िोिाइ भएको ढुङ्गा िस्ता,खर को छाना भएको  ३ प्रलतशत  

 

• कर र्ोग्र् सम्पलतको वावर्िक करको िर 

क्र.सं. कर र्ोग्र् एकीकृत सम्पजत्तको िलु्र् वावर्िक िर कैवर्र्त 

१ रु ५ लाख सम्िको  एक िसु्ट रु ५०।–  

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

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

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

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

६ रु ३ करोि १ लाख िेजख िालथ ५ करोि सम्ि प्रलत लाख रु ४५।–  

७ रु ५ करोि भन्िा िालथ प्रलत लाख रु ५०।–  

नोट: िलु्र्ांकन रकिलाइ रु लाखिा पररित गरर करको िर लनधािरि हनुेछ । 

 

अनसूुची –२ 

(ऐनको िर्ा ३ सँग सम्वजन्धत) 

• गाउँपाललकाबाट ललईने घर िग्गा बहाल करको िर (प्रलत रोपनी रु): 

क्र.सं. वववरि वावर्िक िर कैवर्र्त 

१ आलँधखोला गाउँपाललका िेत्रलभत्रको घर, पसल, 

ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, शेि(छप्पर), कारखाना, 
िग्गा वा पोखरी पूरै वा आंजशक रुपिा बहालिा 
दिएकोिा सम्वजन्धत धनीबाट बहाल रकिको 

१०%  

२ आलँधखोला गाउँपाललका िेत्रिा लनिािि, रेखिेख वा 
सञ्चालन गरेको हाट बिार र सावििलनक स्थल, 

ऐलानी िग्गा वा बाटोको छेउिा अस्थार्ी पसल 
थाप्न दिए वापत प्रलत वगिरू्ट िालसक बहाल 
ववटौरी कर 

२।–  
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अनसूुची–३ 

(ऐनको िर्ा ४ सँग सम्वजन्धत) 

गाउँपाललकाबाट ललईने व्र्वसार् करको बावर्िक िर रुः 
क्र.सं. व्र्वसार्को वववरि  आ.ब. २०७५।७६ का लालग करको 

शे्रिी  

भ्र्ाट/प्र्ान िा िताि 
भएको िर (रु.) 

भ्र्ाट/प्र्ान िा िताि 
नभएको िर (रु.) 

१) पर्िटन उद्योग     

१.१ होिस्टे ५०० ३०० 

१.२ होटल, लि एवं साधारि होटल १५०० ५०० 

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

१.४ िदिरा पसल १,००० १००० 

१.५ प्रलत पर्िटक स्विेशी । वविेशी   २५।५० 

२) व्र्ापाररक वस्तू     
२.१ खाद्यान्न, वकराना लिलर र खूद्रा १००० ५०० 
२.२ कपिा पसल (थोक एवं खूद्रा) १००० ५०० 
२.३ आर्ल पम्प ५००० ५००० 
२.४ ववद्यतु सािान तथा ववद्यतुीर् सािग्री 

वट.भी., घिी रेलिर्ो लबक्री 
१००० ५०० 

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

१००० ५०० 

२.६ लनिािि सािाग्री २००० १५०० 
२.७ सूनचांिी पसल (ज्वेलेरी) २५०० २००० 
२.८ रे्न्सी पसल १००० ५०० 
२.९ उनी धागो पसल ५०० ३०० 
२.१० िूत्ता चप्पल पसल ८०० ३०० 
२.११ सवपङ सेन्टर २५०० २००० 
३) अन्र् सेवा     
३.१(क) ववववध शृ्रघार पसल (थोक/खदु्रा) ८०० ५०० 
३.१(ख) कुखरुा र्िि िताि शलु्क ३०० ५०० 
३.२ र्नीचर पसल २००० १५०० 
३.३ भांिा र लगफ्ट पसल(थोक/खूद्रा) १००० ५०० 
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३.४ केवूल, नेटववकि ङ  ५००० ५००० 
३.५ पूलवोिि (प्रलत वोििरु.) ५००० ५००० 
३.६ लभलिर्ो गेि (प्रलत जस्क्रन रु. २००) ३००० ३००० 
३.७ पूस्तक तथा पलत्रका पसल ७०० ५०० 
३.८ नसिरी र र्लरु्लका ववरुवा लबक्री 

ववतरि 
४०० २०० 

३.९ सस्थागत पेन्टर ५०० ५०० 
३.१० तरकारी पसल ३०० १०० 
३.११ वीि भण्िार ५०० १०० 
३.१२ िासू पसल १००० ५०० 
३.१३ कपिा लसलाई ५०० २०० 
३.१४ हेर्र कवटङ ५०० २०० 
३.१५ आटि ५०० ५०० 
३.१६ र्ोटो स्टूलिर्ो १००० ५०० 
३.१७ रंगरोगन पसल १५०० १००० 
३.१८ चश्िा पसल ५०० ३०० 
४) ििित संभार     
४.१ रेलिर्ो वट.लभ घिी, प्रशेर कुकर, वहटर 

टेलीर्ोन सेट पंखा तथा स्टोभ, ववद्यतु 
सािग्री ििित केन्द्र 

८०० २०० 

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

१००० ५०० 

५) सेवा उद्योग     
५.१ िाइलभङ इजन्ष्टच्रू्ट ८०० १००० 
५.२ चलजचत्र िजन्िर १००० १००० 
५.३ ल्र्ाब तथा र्ोटो ग्रावर् १००० ५०० 
५.४ छापाखाना १००० १००० 
६) वन पैिावार तथा वनिन्र् उद्योग     
 ६.१ वन पैिावारिा आधाररत उद्योग 

व्र्वसार्, र्नीचर उद्योग आिी 
३००० ३००० 

७) उिाििलुक     
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७.१ वार्ो ग्र्ास तथा सौर्ि प्रववलध र अन्र् 
श्रोतहरु 

१००० ५०० 

८) उत्पािन िलुक उद्योग     
८.१ पाउरोटी भण्िार ८०० ५०० 
८.२ लिल ५०० ३०० 
८.३ आइसवक्रि उद्योग तथा पसल ५०० ३०० 
९) ववत्तीर् सेवा     
९.१ वचत तथा ऋिको कारोबार  गने 

सहकारी संस्था 
१५०० १५०० 

९.२ उत्पािन िलुि सहकारी संस्था ५०० ५०० 
९.३ रेलिटेन्स सेवा २००० २००० 
 ९.४ बैक  ५००० ५००० 
१०) स्वास््र् सेवा     
१०.१ लनिी तथा गैरसरकारी अस्पताल १५०० १००० 
१०.२ नलसिङ होि १५०० १००० 
१०.३ जक्ललनक, ल्र्ाव तथा र्ािेलस १५०० १००० 
१०.४ िांत बनाउने पसल १००० १००० 
११) जशिा सेवा     
११.१ लन.जि िेत्रका बोलििङ स्कुल क्र्ाम्पस 

िा.वव. र आधारभतू 
४००० ३००० । २००० 

११.२ टाईवपङ, कम्प्रू्टर तथा भार्ा प्रजशिि 
संस्था 

१००० १००० 

११.३ लसलाईि, बूनाई, पेजन्टङ, कवटङ प्रजशिि ५०० ३०० 
११.४ टेजक्नकल इजन्ष्टच्र्टु १००० १००० 
११.५ गैर सरकारी संस्था संचालन १०००  १०००  
 

● १२) 
लनिािि व्र्वसार्ी गाँउपाललकािा प्रधान 
कार्ािलर् भएको लनिािि व्र्वसार्िा 
क, ख, ग, घ 

६५००।००, ५५००।००, ४५००।००, 

३५००।०० 

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

इन्टरनेट र टेललर्ोन 
५०० २०० 

१४) ववशेर्ज्ञ िरािशि तथा अन्र् 
व्र्वसावर्क सेवा 
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१४.१ जचवकत्सक ववशेर्ज्ञ (स्वा.सहार्क, 
कववराि) 

५०० ३०० 

१४.२ ल र्िि   ३०० 
१४.३ कन्सल्टेन्सी र्िि (इन्िीलनर्र ओ.) ५००० ५००० 
१४.४ ज्र्ोलतस ५०० ५०० 
१४.५ अलिटर र्िि (क ख ग घ) १५०० १००० 
१५) अन्र् व्र्वसार्     
१५.१ कवािी सािानको थोक लबके्रता २००० १००० 
१५.२ टेण्ट हाउस १००० १००० 
१५.३ लगुा धनुे पसल ५०० २०० 
१५.४ िािल पसल ३०० १०० 
१५.५ िाटोको भांिा बनाउने ३०० १०० 
१५.६ लिठाई पसल ८०० २०० 
१६) साना उद्योग     
१६.१ कवटङ ढंुगा उद्योग १००० १००० 
१६.२ इट्टा भट्टा १००० ५००० 
१६.३ लग्रल उद्योग १५०० १००० 
१६.४ अन्र् उद्योग कार्िपाललकाको लनििर्ानसुार 
१६.५ क्रसर उद्योग १०००० १०००० 
१६.६ ब्लक उद्योग १५०० १००० 
१७) ववज्ञापन िस्तरु     
१७.१ प्रलत वगि लि.   १०० 

 

अनसूुची–४ 

(ऐनको िर्ा ५ सँग सम्वजन्धत)  

गाउँपाललकाले ललने िलिबटुी कवािी र िीविन्तकुो व्र्वसार्ीक कारोवार बापत बावर्िक कर रुः 
क्र.सं. वववरि िर कैवर्र्त 

१. कवािी सािानको थोक ववकेता (बावर्िक) रु १०००।–  

२ सल्लाको खोटो प्रलत के.िी. रु ३।–  

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

लसङ, प्वाँख, छाला आिी ।  

गाउँ कार्िपाललकाको 
लनििर्ानसुार 

 

 

अनसूुची–५ 

(ऐनको िर्ा ६ सँग सम्वजन्धत)  
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• गाउँपाललकाले ललने सवारी साधन करको बावर्िक िर रुः 
क्र.सं. वववरि िर (रु.) कैवर्र्त 
क) सवारी कर   

१. बस, ट्रक, लहरी   

२. लिनीबस, ट्रक (छ पांग्र)े   

३. लिनीबस, ट्रक (चार पांग्र)े   

४. भािाको कारिीप   

५. लनिी कार, भ्र्ान, जिप, वपकअप   

६. ट्याक्टर ठुलो ४० हर्िपावर भन्िा िालथ   

७. ट्याक्टर सानो ४० हर्िपावर भन्िा सानो   

८. स्कूटर िोटरसाइकल   

९. ठेला तथा ररक्सा   

१०. सर्ा टेम्पो   

११. गोरु गािा   

१२. पावर टेलर   

१३. लोिर, िोिर र एक्साभेटर (भ्र्ाकूि)   

ख) पटके सवारी कर    

१. ट्रक, वट्रपर तथा िोिर २००  

२. ट्याक्टर १५०  

३. लनिी तथा भािाका बस र लिलनबस १००  

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

ग) प्राकृलतक साधन उपर्ोग कर    

१. लगटी ढंुगा (प्रलत हेभी ट्रक) ५००  

२. लगटी ढंुगा (प्रलत लिनी ट्रक) ४००  

३. लगटी ढंुगा (प्रलत ट्याक्टर) २००  

४. वालूवा (प्रलत ट्रक) ३००  

५. कवटङ ढंुगा (प्रलत ट्रक) २,५००।००  

६. छपनी सािा ढुगां(प्रलत ट्रक) २,०००।००  

७. कवटङ ढंुगा  २,०००।००  

८. छपनी सािा ढंुगा १,०००।००  

९. कालीिाटी र रातो िाटो (ट्रक) २००  

१०. कालीिाटी र रातो िाटो (ट्याक्टर) १००  

११. कालीिाटी र रातो िाटो (पावर टेलर) ५०  
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अनसूुची–६ 

(ऐनको िर्ा ७ सँग सम्वजन्धत) 

गाउँपललकाले ललने ववज्ञापन करको िरः 
क्र.सं. ववज्ञापन िर िर (रु.) कैवर्र्त 

१. साइनवोिि, ग्लोवोिि, स्टल आदििा २५ 
वगिरू्ट भन्िा िालथ 

८००   

२. साइनवोिि, ग्लोवोिि, स्टल आदििा २५ 
वगिरू्ट सम्ि 

५००   

३. तूल व्र्ानर एक हप्ताको लालग  ५०   

४. तूल व्र्ानर एक हप्ता भन्िा बढी १००   

 

अनसूुची–७ 

(ऐनको िर्ा ८ सँग सम्वजन्धत) 

गाउँपललकाले ललने िनोरञ्जन करको िरः 
क्र.सं. वववरि िर कैवर्र्त 

१ लसनेिाहल, लभलिर्ोहल, साँस्कृलतक 
प्रिशिन हल, लथएटर, संगीत, िनोरञ्जन 
प्रिशिनस्थल,ऐलतहालसकस्थल, पूराताजत्वक 
स्थल एवं धालििक िहत्वका सम्पिाको 
प्रवेश शलु्क रकिको  

(तर ऐलतहालसक, परुाताजत्वक र धालििक 
िहत्वका सम्पिािा प्रवेश गिाि नेपाली 
नागररकलाई प्रवेश शलु्क ललईने छैन) 

२%  

२ िाि,ु सकि स, चटक आदििा प्रलत दिन ३००।–  

 

अनसूुची–८ 

(ऐनको िर्ा ९ सँग सम्वजन्धत) 

गाउँपाललकाले ललने वहाल ववटौरी शलु्कको िरः 
क्र.सं. सावििलनक िग्गािा बनेका घर, 

टहरा, घमु्ती, गोिाि वा अन्र् कुनै 
संरचना 

िर (रु.) कैवर्र्त 

१ सावििलनक स्थानिा वनेका घर 
सटरहरुको  

टेण्िर प्रलतस्पधािका आधारिा   

२ घमु्ती व्र्वसार्ीहरुलाई िालसक १००  
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३ टहराहरु िालसक १००  

४ गोिािहरु िालसक १००  

५ अन्र् संरचनाहरु िालसक गाउँकार्िपाललकाले तोके बिोजिि  

 

अनसूुची–९ 

(ऐनको िर्ा १० सँग सम्वजन्धत) 

गाउँपाललकाले ललने पावकि ङ शलु्कको िरः 
क्र.सं. सवारी पावकि ङ शलु्क िर रु. कैवर्र्त 

१. ठुला सवारी साधन प्रलत घण्टा १०   

२. साना सवारी साधन प्रलत घण्टा ५  

 

अनसूुची–१० 

(ऐनको िर्ा ११ सँग सम्वजन्धत) 

गाउँपललकाले ललने सेवा वा व्र्वसार् शलु्कको िरः 
आफ्नो िेत्रलभत्र टे्रवकङ्, कार्ावकङ् , क्र्ानोइङ् , बञ्जी िजम्पङ् , जिप फ्लार्र, ग्लाईलिङ्, व्र्ाललुनङ्, 

गल्र्कोशि, प्र्ारा सेललङ् र अश्वारोहि आदि सेवा वा व्र्वसार्िा सेवा वा व्र्वसार्को प्रकृलत हेरी 
गाउँ कार्िपाललकाको लनििर्ानसुार रु १,०००।– िेजख ५०,०००।– सम्ि । 

 

अनसूुची – ११ 

(ऐनको िर्ा १२ सँग सम्वजन्धत) 

गाउँकार्िपाललका वा विाबाट उपलव्ध गराईने प्रिाजित / लसर्ाररस वापतको सेवा शलु्कको िरः 
क्र.सं. वववरि िर रु. कैवर्र्त 

क) लसर्ाररस     

१ नाता प्रिाजित नेपालीिा २०० र  अंग्रिी 
५००    (लनवेिन सवहत) 

  

२ वविेश िाने लसर्ाररश नेपालीिा ५०० र  अंग्रिी 
७००     

  

४ घरिग्गा नािसारी / हकवाला प्रिाजित ३००   

५ घर कार्ि लसर्ाररस कच्ची घर ३००, पक्की ५००   

६ पेन्सन कािि वा सो सम्बन्धी अन्र् 
लसर्ाररस 

५००   

७ हकवाला संरिि सम्बन्धी लसर्ाररस २००   

८ संघ संस्था िताि सम्बन्धी लसर्ाररस ५००   



14 
 

९ लनिी ववद्यालर् िताि र स्तर बवृि 
(िन्टेश्वरी / आ.वव. / िा.वव.) 

५०० / १००० / १५००   

१० काठ िाउराको लसर्ाररस काठः १५०० / िाउराः 
१००० 

  

११ अंग्रिेी रुपान्तरि ५००   

१२ वंशिको नागररकता सम्बन्धी लसर्ाररस १००, प्रलतललपीः १५०   

१३ अंलगकृत नागररकता सम्बन्धी लसर्ाररस ५००   

१४ नाि छूटको लसर्ाररस १००   

१५ चार वकल्ला प्रिाजित लसर्ाररस  ३००   

१६ सनाखतको लसर्ाररस ३००   

१७ िन्ि ितृ्रू् सम्बन्धी लसर्ाररस १५०   

१८ स्थार्ी बसोबास सम्बन्धी लसर्ाररस १५०   

१९ नाि, थर, िन्ि लिलत संशोधन लसर्ाररस ३००   

२० कन्सलुर प्रिाजित ४००   

२१ सििलिन शूल्क ५००   

२२ अलिन शूल्क २००० प्रलत वकत्ता         

थप प्रलत वकत्ता १०००   

२३ ववदू्यत ििान सम्बन्धी लसर्ाररस     

२३.१ आर.सी.सी. पक्की घर ३००   

२३.२ अन्र् घर २००   

२४ टेललर्ोन ििान सम्बन्धी लसर्ाररस ३००   

२५ लनिी धारा ििान सम्बन्धी लसर्ाररस ३००   

२६ चाररलत्रक लसर्ाररस  ५००   

२७ प्लवटङ सेवा शूल्कः२ रोपनीसम्ि, सो 
भन्िा िालथ ५ रोपनीसम्ि प्रलत १ रोपनी 
र सोभन्िा बढी प्रलत १ रोपनी 

२५०००, १०००० र 
५,००० 

  

२८ घरेल ुउद्योग स्थापना लसर्ाररस  ३००   

२९ भवन लनिाििको साधारि स्वीकृलत 
सम्बन्धी लसर्ाररस 

५००   

३० संस्थागत (िठ, िजन्िर, आिा सिहु 
तथा अन्र् संस्था नववकरि लगार्तका  
लसर्ाररस 

३००  

३१ ववववध लसर्ाररस  २००  
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३२ कृवर् तथा पश ुर्िि िताि लसर्ररस शलु्क  ३००  

३३ छात्रवजृत्त सम्बन्धी लसर्ाररस लनशलु्क   

ख) अन्र् िस्तरु     

१ लनवेिन िस्तरु १०   

२ अनूसचुी १०   

३ लनवेिन िताि शलु्क १०   

४ भवन लनिािि िरखास्त र्ाराि १००   

५ पलत पत्नी सम्बन्ध ववच्छेि लनवेिन 
िस्तूर 

५००   

६ िन्ि, ितृ, वसाईसराई र सम्बन्ध 
ववच्छेि ववलम्व िस्तूर 

५०   

७ परीिा सम्बन्धी िरखास्त र्ाराि शलु्क १००   

८ कोटेशन र्ाराि शलु्क आलथिक लनर्िावली अनूसार   

९ टेण्िर र्ाराि शलु्क आलथिक लनर्िावली अनूसार   

१० लनवेिन नक्कल प्रलत पाना  कार्ािलर्ले ७ आरै्ले ५   

११ घरपालूवा कूकूर िताि र नवीकरि् ँ
िस्तूर 

१००   

१२ भरुवा बन्िूक नवीकरि िस्तूर जिल्ला भर १०० राज्र् २००   

१३ घर लनिािि नक्शाको नक्कल िस्तूर ३००   

१४ लिलापत्र िस्तूर प्रलत पि लनशलु्क   

नोटः आलथिक सहार्ता, िीन िूःखी हरुको 
हकिा  गाउ पाललकाको अध्र्िको 
तोक आिेश अनूसार लनशलु्क सेवा 
प्रिान गनि सवकन्छ । 

लनशलु्क   

ग) हैलसर्त प्रिाजित (ऋि र वैिेजशक 
रोिगारका लालग) 

    

१. रु.१ िेखी १०लाखसम्ि १०००   

२. रु.१० लाख १ िेखी २० लाखसम्ि २०००   

३. रु.२० लाख १ िेखी ३० लाखसम्ि ३०००   

४. रु.३० लाख १ िेखी ४० लाखसम्ि ४०००   

५ रु.४० लाख १ िेखी ५० लाखसम्ि ५०००   

६ रु.५० लाख भन्िा बढी प्रत्रे्क १० 
लाखिा  

पचासलाख भन्िा बवढ ०.०७ 
प्रलतशतले ललन े
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घ) अध्र्र्नको लालग     

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 बवढ ०.०५ 
प्रलतशतले ललन े

  

५ अंशवण्िा र िानबकसिा १५०   

ङ) गाउँपाललकाले तत्काल लधतो िलु्र्ांकन गरेको लसर्ाररस र एकीकृत 
सम्पजत्तकर तथा अन्र् ववववध करको पूनः नवीकरि गनुिपिाि िून 
प्रर्ोिनका लालग गररएको हो सोका लालग लाग्ने िस्तूरको १० प्रलतशत 
रािश्व ललइनेछ । 

  

  

 

नोट: “●” ले प्रथि संशोधनले  संशोधन र थप गरेको िानकारी गराउनेछ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रिाजिकरि लिलत: २०७५।११।१० 

सलुधर कुिार पौिेल 

अध्र्ि 
 
 
 
 
 
 


