
 

शिवपुरी गाउँपाशिका 

शेरावगर, नुवाकोट  

स्थानीय राजपत्र 

खण्डः  ६ संख्ाः  १ शिश ः २०७९/०३/१० 

भाग – १ 

स्थानीय कर  था िुल्क संकिन गने, छुट शिने  था आय संकिनको प्रिासशनक 

व्यवस्था गनन शिवपुरी गाउँपाशिकाको गाउँ सभािे  ि िेखखए बिोशजिको ऐन बनाएको 

हुनािे सवनसाधारणको जानकारीको िाशग प्रकाशि  गररएको छ ।  

  



 

शिवपरुी गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७९ 
 

शिवपरुी गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७९/०८० को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको ऐन 
 

सभाबाट स्वीकृत लिलतिः २०७९/०३/१० 
 

प्रस्तावना : शिवपरुी गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि 2079/080 को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको लनलित्त 
स्थानीर् कर तथा िलु्क संकिन गने, छुट दिन ेतथा आर् संकिनको प्रिासलनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको 
संववधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बिोशिि शिवपरुी गाउँ सभािा र्ो ऐन स्वीकृलतको िालग पेि गररएको छ । 
१. संशिप्त नाि र प्रारम्भिः  

(1) र्स ऐनको नाि “शिवपरुी गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, 207९” रहेको छ । 
(2) र्ो ऐन २०७९ साि श्रावण 1 गतेिेशि शिवपरुी गाउँपालिका िेत्रिा िागू हनुेछ । 

२. सम्पलत कर र भलूिकर (िािपोत) गाउँपालिका िेत्रलभत्र अनसूुशि (१) बिोशिि घर/संरिना र सो िे ििेको िग्गा 
(भवनिे ओगटेको िेत्रफि बराबरको िग्गा वा पाँि हिार िार सर् छर्हत्तर वगिवफट/१ रोपनी) िा सम्पलत कर 
असूि उपर गररनेछ ।उपिफा (१) बिोशिि सम्पती कर िगाउने भलन तोकेको घर िग्गा बाहेकका अन्र् िग्गा 
भएिा अनसूुिी (२) बिोशिि भलूिकर (िािपोत) िगाईनेछ। 

3. घर वहाि करिः  गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्शि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, छप्पर, िग्गा 
वा पोिरी पूरै आंशिक तवरिे वहाििा दिएकोिा अनसूुशि (३) बिोशिि घर िग्गा वहाि कर िगाइने र असूि 
गररनेछ ।  

4. व्र्वसार् करिः गाउँपालिका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूँिीगत िगानी र आलथिक कारोवारका आधारिा 
अनसूुशि (४) बिोशिि व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

5. िलिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकरिः गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्शि वा संस्थािे ऊन, िोटो, िलिबटुी, वनकस, कवािी 
िाि र प्रिलित कानूनिे लनर्ेध गररएको िीविन्त ुवाहेकका अन्र् ितृ वा िाररएका िीविन्तकुो हाि, लसङ, प्वाँि, 
छािा िस्ता बस्तकुो व्र्वसावर्क कारोवार गरेवापत अनसूुशि (5) बिोशििको कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

6. ववज्ञापन करिः गाउँपालिकाा िेत्रलभत्र हनु ेववज्ञापनिा अनसूुशि (६) बिोशिि प्रिेि सरकारिे तोवकएको िेत्रिा ववज्ञापन 
कर िगाईनेछ । 

7. िनोरन्िन करिः गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनुे िनोरन्िन व्र्वसार् सेवािा प्रिेि सरकारिे तोवकए बिोशिि अनसूुशि (७) 
अनरुुप िनोरन्िन कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ । 

8. बहाि लबटौरी िलु्किः गाउँपालिका िेत्रलभत्रका सावििलनक सम्पलतको उपर्ोग तथा आफुिे लनिािण, रेििेि वा संिािन 
गरेका अनसूुशि (८) िा उल्िेि भए अनसुार हाट बिार वा पसििा सोही अनसूुशििा भएको व्र्स्था अनसुार बहाि 
लबटौरी िलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

9. पावकि ङ िलु्किः गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुन ैसवारी साधनिाई पावकि ङ सवुवधा उपिब्ध गराए वापत अनसूुशि (९) बिोशिि 
पावकि ङ िलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

10. टे्रवकङ्ग, कोर्ोवक, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िशम्पङ्ग, शिपफ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग िलु्किः  गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र टे्रवकङ्ग, 
कार्ोवकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िशम्पङ्ग, शिपफ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्गसेवा वा व्र्वसार् संिािन गरेवारत अनसूुशि (1०) 
बिोशििको िलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 



11. सेवा िलु्क, िस्तरुिः गाउँपालिकािे लनिािण, संिािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनूसूशि (११) िा उशल्िशित स्थानीर् 
पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुशििा व्र्वस्था भए अनसुार िलु्क िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ । 

12. िहत्तर, बहत्तर तथा लनकासी िलु्क:  आ व 207९/८० को ढुङ्गा लगट्टी बािवुा बहत्तर िहत्तरको संकिन, लबक्री 
लनकासीिा वागिती प्रिेि आलथिक ऐन, २०७९ को अलधनिा रही अनसूुिी (१२) बिोशिि िहत्तर, बहत्तर तथा 
लनकासी िलु्क लिईनेछ । 

13. कर छुटिः र्स ऐन बिोशिि कर लतने िावर्त्व भएका व्र्शि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन वकलसिको कर छुट दिईने छैन 
।  

14. कर तथा िलु्क संकिन सम्बशन्ध कार्िववलधिः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा िलु्क संकिन सम्बशन्ध 
कार्िववलध गाउँपालिकािे तोके अनसुार हनुे छ । 

 
अनसुशुि १ 
सम्पलत कर 

रािस्वको िते्रहरु 
लस.नं. सम्पलत कर िलु्र्ांकन करको िर प्रलतिाि कर रकि 

१ पाँििाि सम्ि एकिषु्ट रु. ३५ ३५ 
२ िििाि सम्िको एकिषु्ट रु. ७५ ७५ 
३ पन्र िाि सम्िको एकिषु्ट रु. १३० १३० 
४ बीस िाि सम्ि एकिषु्ट एकिषु्ट रु. २०० २०० 
5 २० िाि १ िेशि ५० िाि १० ५०० 

6 ५० िाि १ िेशि १०० िाि १३ १३०० 

7 १०० िाि १ िेशि २०० िाि १७ ३४०० 

8 २०० िाि १ िेशि ३०० िाि २२ ६६०० 

9 ३०० िाि १ िेशि ५०० िाि २८ १४००० 

10 ५०० िाि १ िेशि १००० िाि ३५ ३५००० 

11 १००० िाि १ िेशि १५०० िाि ४५ ६७५०० 

 
अनसुशुि २  

भलूिकर (िािपोत) 

क्र.सं. िग्गाको वववरण िररेट 

१ िध्र् पहािी िोकिागििा िोलिएका िग्गा न्रू्नति रु. ५०।- र प्रलत रोपनी रु. ५०।- 

२ िोकिागि बाहेक पक्की सिकिा िोलिएका िग्गा न्रू्नति रु. ५०।- र प्रलत रोपनी रु. ५०।- 

३ कशचि सिक, ग्राभेि सिकिा िोलिएका िग्गा न्रू्नति रु. २०।- र प्रलत रोपनी रु. २०।- 

४ गोरेटो बाटो भएकोधान िेत न्रू्नति रु. १५।- र प्रलत रोपनी रु.  १५।- 



५ गोरेटो बाटो भएको पािोबारी तथा अन्र् िग्गा न्रू्नति रु. १०।- र प्रलत रोपनी रु. १०।- 
 

(साववकिा िािपोत िस्तरु बझुाएको प्रिाण पेि नभएको र िाि ुआ.व.िा बझुाउन आएिा अशघल्िो १ बर्िको िाि ुआ.व.को 
िरिे थप १० प्रलतित र क्रिििः प्रलतवर्ि ५ प्रलतित (५० प्रलतितिा नबढ्ने) गरी थप कर लिईनेछ ।)  

अनसुशुि ३ 
घरवहाि तथा सम्पत्तीवहाि कर 

क्र.सं. वववरण आ. व. २०७९/८० को िर 
१ गाउपालिका िेत्र लभत्र कुनै व्र्शि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, 

ग्र्ारेि, गोिाि, छहरा, छप्पर,िग्गा वा पोिरी परैु वा आंशिक 
तवरिे वहाििा दिएकोिा 

बहाि रकिको १० प्रलतित 

 
अनसुशुि ४ 

व्र्वसार् करको िररेट 

लस.नं. व्र्वसार्को वववरण 
आ.व. २०७९/०८० को िर 

(िताि/नवीकरण) 

१. व्र्ापाररक वस्त ु  

१.१.१ सनु, िािी लबके्रता िताि/ नवीकरण 1000/200 

१.१.२ लभलिर्ो क्र्ासेट रेकििर तथा प्िेर्र उत्पािक 1000/200 

१.१.३  

िरुोट, रक्सी, सतुी गटु्िा आदि अन्तिलु्क िाग्न े  

क) थोक लबके्रता िताि/नवीकरण 3000/500 

ि) िदु्रा लबके्रता िताि/नवीकरण 1000/200 

१.१.४ हिकुा पेर्पिाथिको थोक लबके्रता/नवीकरण 1000/200 

१.२.१  

लनिािण सािाग्री  

क) लसिेन्ट, छि, धातकुा लनिािण सािान सिेत (लििर भएकोिाई थप 
रु. १,०००।-)/नवीकरण 

2000/500 

ि) छि, लसिेन्ट िात्रवा सो वाहेक अन्र् सािानहरु  1500/300 

१.२.२ कम्प्रू्टर र सोका सािान आिी लबक्री गने पसि 1000/200 

१.२.३  

ववद्यतु पसि  

क) लबििुीको सबै सािान थोक  2000/500 

ि) लबििुीका सबै सािान िदु्रा 1000/200 

१.२.४ रेलिर्ो, घिी लबक्री गने पसि 1000/200 

१.२.५ फलनििरका सािान तथा कापेट पसि 2000/500 

१.२.६ पेट्रोलिर्ि पिाथि  



क) आर्ि लनगिको लििर भै पेट्रोलिर्ि पिाथि लबक्री गने  5000/1000 

ि) ग्र्ास तथा िुद्रा पेट्रोलिर्ि पिाथि लबक्री गने 1000/200 

१.२.७  
टेलिलभिन पसि  

क) वटलभ विि तथा अन्र् सािानको पसि 1000/200 

१.३.१  

िाद्यान्न वकराना पसि  

क) थोक लबक्री गने पसि 1500/300 

ि) सबै सािान रािी िदु्रा कराना सािान लबक्री गने 1000/200 

१.३.२ फिफुि तथा तरकारी पसि 1000/200 

१.३.३ स्विेि, वविेिी कपिा पसि 2000/500 

२.१ ववर्िे पराििि तथा अन्र् व्र्वसावर्क सेवा 2000/500 

३.१ सािान ढुवनी कताि तथा कम्पनी 2000/500 

३.२  

लनिािण व्र्वसार् गांउपालिकािा प्रधान कार्ाििर् भएको लनिािण 
ब्र्बसार्िा वा अन्र्त्रबाट लनिािणको िागी गांउपालिकािा आएको 

 

क) शे्रणीको  5000 

ि) शे्रणीको  3000 

ग) शे्रणीको  2500 

घ) शे्रणीको  1000 

अ) िताि िलु्क 15000 

आ) नववकरण िलु्क 5000 

इ) म्र्ाि नाघेकोिा नववकरण (िररवाना सवहत) 8000 

ई) प्रलतलिवप 5000 

४.१  

उत्पािन िूिक उद्योग  

क) इटा तथा प्िास्टीक कारिाना (लनिािण सािाग्री) 5000/1000 

ि) अन्र् साना घरेि ुउद्योग 1000/200 

ग) किर ल्र्ाब 2000/500 

४.२  

फलनििर उद्योग  

क) ट्रिी सिेत रािेको स-लिि 5000/1000 

ि) स-लिि तथा उचि स्तरको फलनििर बनाउन ेउद्योग 5000/1000 

ग) सािान्र् फलनििर उद्योग 1000/200 

५. उिाििूिक उद्योग-हाईड्र्रो, अन्र् 15000/1500 

६. कृवर् तथा वनिन्र् उद्योग  



क) एक करोि भन्िा िालथ पूँिी भएको 5000/1500 

ि) एक करोि सम्िको  4000/1200 

ग) पाँििाि सम्िको 1000/200 

७. िानीिउद्योग 5000/1500 

८.  

पर्िटन उद्योग   

होटि िि (ररसोट, होटि िि, होटि रेषु्टरा)  

होटेि िि सवहत 2000/1000 

होटेि/रेषु्टरेन्ट सवहत 1000/500 

९.  

सेवाउद्योग  

क) लसनेिा हि 5000/2000 

ि) अफसेट प्रसे 2000/1000 

ग) िेटर प्रसे 1000/500 

घ) कोल्ि स्टोर तथा फास्ट फुि पसि 1000/200 

ङ) ििशित्र व्र्वसार् अलिर्ो लभलिर्ो क्र्ासेट 1000/500 

ि) हवाई सेवाबवुकङ काउन्टर 1000/500 

छ) सावििलनक पररवहन (बवुकङ काउन्टर) 1000/200 

१०. लनिािण िन्र् सािाग्री उद्योग 5000/2500 

११. संिार सेवा  

११.२  

क) फोन, फ्र्ाक्स, इिेि, इन्टरनेट रािेको िाई 1000/200 

ि) फोटोकपी, फोन रािेकोिाई 1000/200 

ग) फोन, फोटोकपी, कुररर्र आदििध्रे् कुनै एक रािेको िाई  1000/200 

११.३ कुररर्र सेवा 1000/200 

११.४ छपाई तथा प्रकािन 1000/200 

११.५  

पत्रपलत्रका तथा स्टेिनरी पसि  

क) पत्रपलत्रका तथा स्टेिनरी सािान रािेको पसि 1000/200 

ि) पत्रपलत्रकापसि 1000/200 

१२. ववत्तीर् सेवा  

१२.१ लनिीिेत्रका आलथिक कारेवार गने बैंक 10000/5000 

१२.२ आलथिक कारोवार गने ववत्तीर् कम्पनीको िखु्र् कार्ाििर् 10000/5000 

१२.३ ववत्तीर् कम्पनीको िािा कार्ाििर् 5000/2500 



१२.४ वविा कम्पनी 5000/2500 

१२.५ वविेिी िदु्रा सटही काउन्टर 5000/2500 

१२.६ लधतो पत्र कारोवार 2000/1000 

१२.७ सहकारी बैंक 2000/1000 

१२.८ सहकारी संस्था/कृवर् सेवा  

 कृवर् सहकारी संस्था वववरण 2000/500 

 कृवर्/ववशत्तर् सहकारी संस्था 3000/1000 

 रसार्लनक िि ववके्रता प्रिाण पत्र िताि/नवीकरण 1000/300 

१३.  

स्वास््र् सेवा  

क) गैर सरकारी अस्पताि 2000/1000 

ि) नलसिङ होि 2000/1000 

ग) शक्िलनक तथा ल्र्ाब÷और्लध पसि÷फािेसी 1000/500 

१४. शििा सेवा (लनिी िते्रबाट संिालित)  

१४.१  

क) आधारभतू तह 15000/2000 

ि) िा.वव. तह 20000/3000 

घ) क्र्ाम्पस वा प्राववलधक शििािर् 20000/3000 

१४.२ क) टाईवपङ तथा कम्प्रू्टर इन्सीचरू्ट र भार्ा प्रशििण 1000/500 

१४.३  
ि) लसिाई बनुाई तथा अन्र् साना प्रशििण केन्द्र 1000/500 

ििित सम्भार  

१५. क) हेवी इक्रू्िेन्टस ्बस, ट्रक, शिप, कार, ट्याक्टर÷ििित केन्द्र 5000/2000 

१५.१  
ि) िोटरसाईकि, टेम्पो 1000/500  

क) वट.लभ., विि, िोटर, पंिा, वहटर 2000/1000 

१५.२  
ि) रेलिर्ो, घिी, प्रिेरकुकर, टेलिफोन स्टोप ग्र्ास िलु्हो आदि 1000/500 

ववज्ञापन सेवा 1500/500 

१६.१ बैिेशिक रोिगार सेवा 1500/500 

१६.२ स्विेिी रोिगार सेवा÷टु्यसन सेन्टर 1000/500 

१६.३ सेके्रटररर्ि सेवा 1000/500 

१६.४ हाउिीङ कम्पनी तथा घर िग्गा िररि लबक्री 5000/1000 

१६.५ ब्रू्टी पाििर 1000/500 

१६.६.१ ड्र्ाईशक्िनसि धोवी 1000/500 



१६.६.२ फोटो स्टुलिर्ो 1000/500 

१६.६.३ टेिर  

१६.६.४  

क) सबै वकलसिका िेशिन रािी उचि स्तरीर् लसिाई गनेिाई  1000/500 

ि) एक भन्िा बढी िेशिन रािी लसिाई गनेिाई  500/200 

ग) एक िेशिन रािी लसिाई गनेिाई   

सैिनु  

१६.६.५  

क) ३ लसट भन्िा बढी ििता भएको सैिनुिाई 1000/500 

ि) साधारण सैिनु 500/200 

साईन बोिि पेन्टीङ 1000/500 

१६.७ पि ुवधिािा 3000/1000 

१६.८ िास ुलबके्रता 1000/500 

१६.९ अन्र् व्र्वसार्हरु  

१७. पाकि  वपकलनक स्पट 300 प्रलतदिन  
१७.१ टुर अपरेटर 500 

१७.२ ववववध व्र्वसार्  

१८ रङ पसि 1000/500 

१९.१ भािा पसि 1000/500 

१९.२ ितु्ता िप्पि पसि 1000/500 

१९.३ साईकि ििित तथा लबक्री 1000/500 

१९.४ िेशिनरी पाटि पसि 1500/500 

१९.५ पानपसि 500/200 

१९.६ िाना तथा नास्ता पसि 1000/500 

१९.७ लिठाई तथा शिर्ा पसि 1000/500 

१९.८ िेथ वकि िप 1500/500 

१९.९ पोल्ट्री पि ुफिि/िाना लिपो/एग्रोभेट 1000/500 

१९.१० सप्िार्सि  

१९.११ क) एक िािभन्िा बढीको सािान सप्िाई गनेिाई । 2000/1000 

१९.१२ ि) एक िािसम्िको सािान सप्िाई गनेिाई  1500/500 

१९.१३ ग) पिास हिार सम्िको सािान सप्िाई गनेिाई । 500/200 

१९.१४ केबिु अपरेटर 3000/1000 



१९.१५ टेन्ट हाउस/क्र्ाटररङ 1000/500 

१९.१६ रासार्लनक िि तथा ववर्ािी पसि 1500/500 

१९.१७ कबािी व्र्वसार् 5000/1000 

१९.१८ सलुति पसि  िदु्रा ववके्रता 1000/200 

१९.१९ लििरशिप (िालथ भए बाहेक) 5000/1000 

१९.२० ठूिा कम्पनीको सेल्स लिपो 7000/2000 

२० कुटानी/वपसानी/पेिानी लिि ब्र्वसार् िताि 1000/500 

२१ वपसानी िात्र गने लिि ब्र्वसार् िताि 500/200  

२२ उपभोिा सलिलत/कृवर् सिहु िताि/नवीकरण 500/300/100 

२३ गैर सरकारी संस्थािताि/लसफाररि/नवीकरण 1000 

२४ साििुावर्क संघ संस्थािताि/लसफाररि/नवीकरण 200 

२५ एफ. एि. रेलिर्ो िताि 15000 

२५.१ नवीकरण  5000 

२५.२ 
नवीकरण गने म्र्ाि सिाप्त भए पलछ थप एक वर्ि अवलध लभत्र वविम्व 
िलु्क वापत 

5000 

२५.३ वववरण संसोधन िलु्क 5000 

२५.४ वववरण बिल्न िाहेिा  5000 

२६ ििश्रोत उपर्ोग अनिुलत पत्र िस्तरु  

२६.१ िनेपानी तथा घरेि ुउपर्ोग १००० 

२६.२ लसंिाई १५०० 

२६.३ पिपुािन तथा ित्स्र्पािन िस्ता कृवर्िन्र् उपर्ोग १००० 

२६.४ घरेि ुउद्योग, औद्योलगक ब्र्वसार् तथा िानीिन्र् उद्योग १५०० 

२६.५ िि र्ातार्ात ३००० 

२६.६ ऋािोि प्रिोि िन्र् उपर्ोग ३००० 

२६.७ अन्र् उपर्ोग ३००० 

२७ ििश्रोत उपर्ोग बापत बझुाउन ुपने बावर्िक िलु्क  

२७.१ २ हिार हे. सम्िको ििीन लसंिाई गनि   १५०० 

२७.२ २ हिार िेशि ५ हिार हे. सम्िको ििीन लसंिाई गनि  २००० 

२७.३ ५ हिार िेशि १० हिार हे. सम्िको ििीन लसंिाई गनि  २५०० 

२८ िानेपानीको हकिा  



२८.१ २ हिार सम्िको िनसंख्र्ािाई िानेपानी ब्र्वस्थापन गनि १०००/५०० 

२८.२ २ हिार िेशि ५ हिार सम्िको िनसंख्र्ािाई िानेपानी ब्र्वस्थापन गनि १५००/१००० 

२८.३ 
५ हिार िेशि १० हिार सम्िको िनसंख्र्ािाई िानेपानी ब्र्वस्थापन 
गनि 

२०००/१५०० 

२९.१ उद्योगतफि  वववरण हेरफेर गनि  

२९.२ उद्योगतफि  साझेिार थपघट गनुिपरेिा 
वावर्िक करको िरिा ५० प्रलतित 
वा रु.१०००।०० िध्रे् िनुबढी 
हनु्छ 

२९.३ उद्योगतफि  ठाउँसारी गनुिपरेिा 
गाउँपालिका िेत्र लभत्र ठाउ सारी 
भए रु ५००।०० र वावहर भए 
रु.१०००।०० 

२९.४ व्र्वसार् संिािन नभएको लसफाररस दिन वावर्िक करको ५० प्रलतित वा रु. 
१०००।०० िध्रे् िनु वढी हनु्छ 

 

क) िाि,ु सकि स, िटक, फुटपाथिा और्धी बेिलबिन आदििा प्रलतदिनको रु. ५००।- असिु गररनछे।  
ि) िाि ुआ.व. लभत्र असिु नभई अको आ.व. लभत्र असिु गिाि २५ प्रलतित थप वविम्व िलु्क सवहत असिु 

गररनेछ । 
ग) कुनै एक व्र्वसार्को इिाित लिई अन्र् व्र्वसार् थप गरेिा थप गरेको व्र्वसार्िा िालथ उल्िेशित 

िरको प्रत्र्ेक व्र्वसार्िा २५ प्रलतितिे हनुे रकि थप व्र्वसार् कर लिन े।  
घ) िालथ उल्िेि भएको व्र्वसार्िा सोही अनसुार र उल्िेि नभएको अवस्थािा गाउँ कार्िपालिकाबाट लनणिर् 

गरी लनधािरण गररने छ । 
ङ) िैलनक हाट बिार प्रलत स्टि प्रलतदिन रु २५।- रुपैर्ा 

अनसूुशि ५ 
िलिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकर 

१. ब्र्वसावर्क कारोवार भएिा कार्िववलध बनाई असिु उपर गररने । 
 

 
अनसूुशि ६ 
ववज्ञापन कर 

१. होलििङ वोिि सेवा िलु्क लनम्नानसुार िगाईने छ ।  
अ) प्रलतवगि वफट  रु ५० (पिास)  
आ) अन्र्को हकिा गा.पा.िे तोके विोशिि हनुेछ  
इ) आफ्नो व्र्वसार् पररिर्को िालग १५ स्क्वार्र वफट सम्ि १ थान वोिि व्र्वसार्ीिे आफ्नो पसि वा व्र्वसार् 

रहेको लभत्ता पिािि वा अगालिको भागिा राख्न पाउने छन । र १ भन्िा धेरै वोिि राख्न ुपरेिा िालथको िररेटिा 
सम्वशन्धत व्र्वसावर्िे ववज्ञापन कर वापत वझुाउन ुपनेछ ।  

 



अनसूुशि ७ 
िनोरञ्जन कर 

१. सभा, सम्िेिन, उत्सव, िहोत्सबिा पटके रुपिा गाउँपालिकाबाट  लनधािरण गररनेछ । 
२. सावििलनक स्थििा वपकलनक िलु्क रु ३००।- 
                            

अनसूुशि ८  
बहाि लबटौरी िलु्क 

१. सावििलनक/स्थििा लनलिित घर, संरिनाको उपर्ोग तथा िग्गा उपर्ोग प्रलत स्क्वार्र फूट रु. ५ प्रलतिवहना 
२. गाउँपालिकाको सभाहि उपर्ोग िलु्क: प्रलतदिन रु.१०००।- र हि सरसफाई िलु्क रु.३००।-, प्रोिेक्टर भािा     

िैलनक रु.५००।- 
३. फुटपाथ, हाट बिारको िालग प्रलत पसि,स्टि,टहरो िैलनक रु २५।- 

अन्र् िलु्क कार्िववधी बनाई असिु गररनेछ । 
अनसूुशि ९  

पावकि ङ िलु्क 
क) िईु पाङ्ग्ग्र ेिोटर साईकि, स्कुटर आदि सवारी साधन रु २०।- प्रलत पटक÷दिन 
ि) िार पाङ्ग्ग्र ेिीप, कार िगार्त सवारी साधन रु ५०।- 
ग) िईु पाङ्ग्ग्र ेलिलनबस, बस, वटपर आदि सवारी साधन रु १००।-  
घ) पावकि ङ िलु्किः सभा, सम्िेिन, उत्सव, िहोत्सबिा पटके रुपिा गाउँपालिकाबाट लनधािरण गररनेछ । 

सावििलनक स्थानिा प्रलतस्पधािबाट उल्िेशित िरिा असिु हनुे गरी कार्िववधीबनाई असिु गररनेछ। 
 

अनसूुशि १०  
स्टे्रवकङ्ग, कोर्ोवकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िशम्पङ्ग, शिपफ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग िलु्क 

१. पूवािधार र साधनको व्र्वस्था भएपलछ कार्िववधी बनाई सेवा िलु्क लनधािरण गरी िागू गररनेछ। 
 

अनसूुिी ११  
सेवा िलु्क, िस्तरु 

१. ववलभन्न प्रकारका लसफाररस िस्तरुिः 
 
क) छुट िग्गा िताि शिफाररस लनवेिन फाराि र लनवेिन िताि िस्तरु सिेत ।  
  आ.व. २०७९/०८० को िर 
अ) १ रोपनी सम्ि 500।- 
आ) १ रोपनी िेशि ५ रोपनी सम्ि 1000।- 
इ) ५ रोपनी वा सो भन्िा िालथ सम्ि 1500।- 

 

ि) िग्गा नािसारी लसफाररस लनवेिन िताि र लनवेिन फाराि सिेत) 
  आ.व. २०७९/०८० को िर 
अ) ५ रोपनी सम्ि  100।-  



आ) ५ रोपनी िेशि २० रोपनी सम्ि 200।-  
इ) २० रोपनी वा सो भन्िा िालथ सम्ि 500।-  

 
ग) िोही िताि तथा िोही नािसारी लसफाररसिः 

  आ.व. २०७९/०८० को िर 
अ) ५ रोपनी सम्ि  500।- 
आ) ५ रोपनी िेशि िालथिलतसकैु भएपलन 1000।- 

 
घ) घरिग्गा, िार वकल्िा प्रिाशणत 

  आ.व. २०७९/०८० को िर 
अ) िार वकल्िा प्रिाशणत प्रलत वकत्ता 1000।- 
आ) घरबाटो भए/नभएको प्रिाशणत 1000।-  
 स्थिगत लनरीिण गररएकोिा थप प्रलत वकत्ता 500।-  
इ) घर िग्गा कर रलसिको प्रलतलिपी 50।-  
ई) घर िग्गा छुट्याउन अलिन वफल्ि िान ुपिाि प्रलतवकत्ता 1000।-  
उ)   िनुसकैु प्रकारको सशिििन ििुलु्का      ३००।-  

 
ङ) श्रोत प्रिाशणत   

  आ.व. २०७९/०८० को िर 
अ) श्रोत प्रिाशणत प्रलतित  १-२० िाि सम्ि रु.१०००, २० िाि िेशि १ करोि सम्ि रु. २००० 
आ) घर िग्गा िूल्र्ांकन १-२० िाि सम्ि रु.१०००, २० िाि िेशि १ करोि सम्ि रु. २००० 

 
ि) ववलभन्न प्रकारका घरेि ुउद्योग िताि लसफाररस: 
  आ.व. २०७९/०८० को िर 
अ) साना घरेि ुउद्योग 500।-  
आ) िझौिा उद्योग 1000।-  
इ) ठुिा उद्योग (शिरान लिि, फलनििर उद्योग) 2000।-  

 
 
 
छ)     
  आ.व. २०७९/०८० को िर 
अ) लििर लिने/अन्र् उद्योग सम्बन्धी लसफाररस 1000।- 

 
ि)  
  आ.व. २०७९/०८० को िर 
अ) स्वास््र् सेवा संस्था स्थापना सम्बन्धी लसफाररस  1000।- 
 



झ) नागररकता, प्रिाणपत्र प्रलतलिपी िस्तरु  
  आ.व. २०७९/०८० को िर 
अ) प्रिाणपत्र प्रलतलिपी िस्तरु 10।– प्रलतपाना  
आ) नागररकता लिनका िालग लसफाररस 100।-  
इ) नागररकताको प्रलतलिपी लिन लसफाररस 200।- 
ई) अंलगकृत नागररकता लसफाररस 1000।- 
उ) वैनापटा कागि प्रिाशणत प्रलत वैना  १०००।- 

 

ञ)  
  आ.व. २०७९/०८० को िर 
अ) नाता प्रिाशणत 150।- 

 

ट)  

  आ.व. २०७९/०८० को िर 
अ) नाता सम्बन्ध 150।- 

 

ठ) धारा, ववििुी ििान लसफाररस    

  आ.व. २०७९/०८० को िर 
अ) धारा ििान घर लसफाररस 200।-  
आ) धारा ििान संघ, संस्था, उद्योग ब्र्वसार्को िालग 1000।- 
इ) लबििुी ििान लसफाररस घरको िालग 200।-  
ई) लबििुी ििान संघ, संस्था, उद्योग ब्र्वसार् थ्री फेि िाईनको 

िालग 
1000।- 

 

ि) 

  आ.व. २०७९/०८० को िर 
अ)  काठ कटान/लनकासी गनि लसफाररस  50।– प्रलत रुि 

 

ढ)   

  आ.व. २०७९/०८० को िर 
अ)  वािवववाि (िदु्धा) सम्बन्धी लनवेिन िताि 100।- 

         

ण)  

  आ.व. २०७९/०८० को िर 
अ)  रकि किि उठाइदिए वापत सर्किा ३ % 

 

त) 

  आ.व. २०७९/०८० को िर 
अ)  अंग्रिेीबाट गररने िनुसकैु प्रकारका लसफाररसको प्रलत लसफाररस ३००।-  

 
 



थ) 

  आ.व. २०७९/०८० को िर 
अ)  लनिी स्तरका ववद्यािर् स्थापना तथा तहवृद्धी सम्बन्धी लसफाररस 500।-  

 

ि)  

  आ.व. २०७९/०८० को िर 
अ)  साििुावर्क/सरकारी ववद्यािर्को तहवृिी सम्बन्धी लसफाररस 200।-  

 

 

ध)  

  आ.व. २०७९/०८० को िर 
अ)  संिार टावर लसफाररि 6000।-  

 

न)  

  आ.व. २०७९/०८० को िर 
अ)  व्र्शिगत घटनािताि वविम्ब िस्तरु 50।-  

 

प)  

  आ.व. २०७९/०८० को िर 
अ)  घर कार्ि गनि लसफाररि 300।-  

 

फ)  

  आ.व. २०७९/०८० को िर 
अ)  िरुवा नािसारी (सम्पशत्त) वापत 500।-  

 

ब)  

  आ.व. २०७९/०८० को िर 
अ)  िािपिुाि प्रलतलिपी लसफाररि 300।-  

 

भ)  

  आ.व. २०७९/०८० को िर 
अ)  कन्सिुर प्रिाशणत प्रलत थान 500।-  

 

ि)  

  आ.व. २०७९/०८० को िर 
अ)  अन्र् साधारण लसफाररि 100।- 

 

र्) फोहर व्र्वस्थापनका िालग पूवािधार र साधानको व्र्वस्था भएपलछ सेवा िलु्क लनधािरण गररनेछ । 
र)  गैर सरकारी संघ संस्था िताि, नववकरण लसफाररस  रु ३००।-  

घर नक्िा पास, लनिािण स्वीकृती िस्तरु: 
क) गाउँपालिकाको िहर उन्ििु िेत्रिा (िध्र्पहािी िोकिागि तथा पक्की सिक आसपास) ािः 

अ) आर.सी.सी. ढिान घर  



क्र. सं. भवनको प्रर्ोिन भवनको तिा िस्तरु प्रलत वगि फुट 

१ आवासीर् 
२ तिा सम्ि रु ५ 
३ तिा र सो भन्िा िालथ रु १० 

२ ब्र्वसावर्क 
२ तिा सम्ि रु १० 
३ तिा र सो भन्िा िालथ रु १५ 

आ) आर.सी.सी बाहेक पक्की घर प्रलतवगि वफट रु ३।- 
इ) िस्ताको छाना/टहरा भएको घर प्रलतवगि वफट रु.२।- 

िापिण्ि िागू भएपलछ नक्िापास नगरी बनाएकोिा १०% थप िस्तरु िाग्ने छ । 
ि) गाउपालिका अन्र् िेत्रिािः (तीनतल्िा सम्िकािालग िात्र) 

अ)  आर.सी.सी ढिान घर प्रलतवगि वफट रु.३।- 
आ)  आर.सी.सी. बाहेकका पक्की घर प्रलतवगि वफट २।- 
इ)  िस्ताको छाना÷टहरा भएको घर प्रलतवगि वफट रु.१।- 
िापिण्ि िागू भएपछी नक्िा पास नगरी बनाएकोिा १०% थप िस्तरु िाग्ने छ । 

ग)  नक्िा पास÷लनिािण सम्पन्न नािसारी गनुि पिाि हाि कार्ि रहेको नक्सापास िस्तरुको १० प्रलतित वा न्रू्नति िलु्र् 
रु. १०००।- िध्रे् िनु बढी हनु आउँछ सोवह अनसुारको िस्तरु लिई नािसारी गररने   छ । 

ङ)  नक्िापास प्रिाण पत्र र लनिािण सम्पन्नको प्रलतलिपी िस्तरु रु. २००।- लिई प्रलतलिपी सरोकारवािािाई दिईने छ  
र वपल्पन्थ िेवि भन्िा िालथ Super Structure को नक्िा पास गरी लनिािण सम्पन पत्र तोवकएको सिर्िा नलिएिा 
लबिम्ब िस्तरु रु ५००।- वा िाग्ने रािश्वको २५ प्रलतित िध्रे् िनु वढी हनु्छ सो वरावरको थप िस्तरु लिई 
लनिािण सम्पन्न पत्र प्रिान गररने छ । 

ि)  घर लनिािणका िालग र्स गा.पा.बाट स्वीकृत (प्िीन्थ िेवि सम्िको) लिई तोवकएको अवलध लभत्र लनिािण सम्पन्न 
नलिने वा थप िस्तरु लतरी म्र्ाि थप गररएकोिा थप अवलध लभत्र लनिािण सम्पन्न नगररएिा सो वापत राशिएको धरौटी 
रकि वफताि हनुेछैन ।  

छ) पक्की घरको नक्िा पास गने आवेिन पशुस्तका रु.१०००।- प्रलतगोटा 
ि)  घरिताि िलु्किः रु ३००।- 

अनसूुिी १२ 
िहत्तर बहत्तर िलु्क 

बागिती प्रिेिको आलथिक ऐन २०७९ िा भएको व्र्वस्था बिोशिि हनुे । 

आज्ञाले 

वसन्त काकी 

प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 

 


