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फक्ताङलङु गाउँपाललकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनकेो ववधेर्क,२०७९ 

प्रस्तावनााः फक्ताङलङु गाउँपाललकाको आलर्थक वर्थ २०७९।८० को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ाथन्वर्न 
गनथको लनलित्त स्र्ानीर् कर तर्ा शलु्क संकलन गने, छुट दिने तर्ा संकलनको प्रशासलनक व्र्वस्र्ा गनथ 
वाञ्छनीर् भएकोले, 

नेपालको संववधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोजिि फक्ताङलङु गाउँपाललका गाउँ सभाले र्ो ऐन 
बनाएको छ । 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः  (१) र्स ऐनको नाि "आलर्थक ऐन, २०७९" रहेको छ । 

                     (२) र्ो ऐन २०७९ साल श्रावण १ गतेिेजि फक्ताङलङु गाउँपाललका     
िेत्रिा लाग ुहनुेछ । 

२. सम्पजत्त कराः गाउँपाललकाका िेत्रलभत्र घर िग्गा कर तर्ा िालपोतलाई एवककृत गरी अनसूुची  
बिोजिि सम्पजत्तको िलु्र्ांकन गरी अनसूुची (२) बिोजिि गणना गरी सम्पजत्त कर लगाइने र असूल 
उपर गररनेछ । 

३. घर िग्गा वहाल कराः गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जक्त वा संस्र्ाले भवन, घर, पसल, ग्र्ारेि, 
गोिाि, टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै वा आंजशक तवरले वहालिा दिएकोिा त्र्स्तो बहाल 
रकििा अनसूुची  (३) बिोजिि घर िग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गररनेछ । 

४. व्र्वसार् कराः फक्ताङलङु गाउँपाललका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूिँीगत लगानी र 
आलर्थक कारोबारका आधारिा अनुसूच  (४) बिोजिि व्र्वसार् कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ 
। 

५. सडक पूवथधार उपर्ोग शलु्क िस्तरु तर्ा िण्ड िररवानााः  

(१) गाउँपाललका िेत्रलभत्र िताथ भएका सवारी साधनलाई अनुसूच  (५) को १ र २ बिोजिि 
अलभलेिीकरण शलु्क तर्ा सडक पवुथधार उपभोग शलु्क लगाइनेछ । 

      (२) गाउँपाललकाबाट प्रिान गररने सेवाहुललाई अनुसूच  (५) को ३ बिोजिि लसफाररस िस्तरु तर्ा 
शलु्क र िरीवाना असलु गररनेछ ।                                                                            

६. ववज्ञापन कराः  

१. गाउँपाललका िेत्रलभत्र हनु ेववज्ञापनिा अनुसूच  (६) बिोजिि ववज्ञापन कर लगाइने र असूल 
उपर गररनेछ । 

२. ववज्ञापन करको संकलन गाउँपाललकाले तेस्रो पि सँग सम्झौता गरी न सक्नेछ । र्स्तो 
सम्झौता बवििा ३ वर्थ सम्िका लालग एकै पटक गनथ सक्नेछ ।                                           

७. बहाल लबटौरी शलु्काः  

१. गाउँपाललका िेत्रलभत्र आफूले लनिाथण, रेििेि वा संचालन गरेका हाट बिार, पसल वा 
सरकारी िग्गािा अनसूुची  (७) िा उल्लेि भए अनसुार बहाल लबटौरी शलु्क लगाइने र 
असूल उपर गररनेछ । 
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२. गाउँपाललका िेत्रलभत्र सरकारी सावथिालनक ऐलानी पलतथ िग्गािा स्र्ार्ी संरचना बनाइ 
बसोबास व्र्वसार् वा अन्र् प्रर्ोिनिा उपभोग गरेका व्र्जक्त वा संस्र्ासँग गाउँपाललकाले 
बहाल ववटी री कर शलु्क असलु गररनेछ ।  

८. पावकथ ङ शलु्काः गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनलाई पावकथ ङ सवुवधा उपलब्ध गराए वापत 
अनसूुची  (८) बिोजिि पावकथ ङ शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ ।  

९. अन्र् सेवा शलु्काः  

१. गाउँपाललकाको न्र्ावर्क सलिलतिा उिरुी िताथ गरेबापत अनुसूच  (९)बमोजििको सेवा शलु्क 
ललइनेछ । 

२. उपिफा (१) बिोजििको उिरुीका सम्बन्धिा कारबाइ हिुाँ गाउँपाललकाबाट अििवटइ 
िानपुने भएिा वा गाउँपाललका वा वडा कार्ाथलर्बाट सिथलिन गनुथपने भएिा अनुसूच  (५) को 
बिोजििको शलु्क लनबेिक पिले व्र्होनुथपनेछ । 

३. उपिफा (२) िा िे सकैु लेिेता पलन िफा १ बिोजििको उिरुीको सम्बन्धिा न्र्ावर्क 
सलिलतले वािीको पििा लनणथर् गरेिा उपिफा (२) बिोजिि असलु भएको रकि प्रलतवादिले 
वािीलाई शोधभनाथ गनुथपनेछ । 

४. उपिफा (१) र(२) िा िे सकैु लेिेता पलन वहंसा वपलडत िवहला वा अलत ववपन्न भनी न्र्ावर्क 
सलिलतले ठहर गरेको लनवेिकको हकिा उपिफा (१) र(२) बिोजििको शलु्क लाग्नेछैन 

१०. कर छुटाः र्स ऐन बिोजिि कर लतने िावर्त्व भएका व्र्जक्त वा संस्र्ाहुललाई कुनै पलन 

       वकलसिको कर छुट दिईने छैन । 

११. कर तर्ा शलु्क संकलन सम्बजन्ध कार्थववलधाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्र्ा अनसुार कर तर्ा शलु्क     

संकलन सम्बन्धी कार्थववलध गाउँपाललकाले तोके अनसुार हनुेछ । 

१२. अन्र् व्र्वस्र्ााः 
१. र्स ऐनिा नभएका ववर्र् वा िेत्रहुलिा कर सेवा शलु्क िस्तरु तर्ा िण्ड िररवाना 

तोक्नपुने भएिा गाउँपाललकाको कार्ाथलर्ले लनणथर् गरी तोक्न सक्नेछ । र्स्तो लनणथर् 
गाउँपाललकाको बैठक तर्ा गाउँसभाबाट अनिुोिन गराउनपुछथ । 

२. र्स ऐन प्रारम्भ हनुपूुवथ गाउँपाललकाबाट असलु गररएका सेवा शलु्क िस्तरु तर्ा िण्ड 
िररवाना र्सै बिोजिि असलु गररएको िालननेछ । 

३. र्स ऐनको कुनै पलन ववर्र्िा विववधा उत्पन्न भएिा वा र्प व्र्ाख्र्ा गनुथपरेिा 
गाउँपाललकाको कार्ाथलर्को लनणथर्ानसुार हनुेछ । 

 
 
 
 
 
 



3 

 

अनसुचुी-१ 

अर्थ ववधेर्कको िफा २ बिोजििको सम्पजत्तकरको िलु्र्ांकन ताललका (आ.व. ०७९/८०) 
वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६ र ७ को 
क्र.स. वववरण  

 िालपोत कार्ाथलर्बाट लनधाथरण गररएको आ.व. ०७९/८० को िलु्र्ाङ्कन 
पजुस्तका अनसुार  

 

१. कुल िग्गाको िूल्र्ांकन ुल.५,००,०००।- सम्िको भएिा ुल.१५।- 
२. कुल िग्गाको िूल्र्ांकन ुल.५,००,०००।- िेजि २०,००,०००।- सम्िको भएिा ुल.२५।- 
३. कुल िग्गाको िूल्र्ांकन ुल.२०,००,०००।-  भन्िा िालर् भएिा ुल.३५।- 
 अलैंची बारीको हकिा िालर् उल्लेजित िूल्र्ांकन बिोजिि हनुेछ ।  
अनसुचुी -२ 

            अर्थ ववधेर्कका िफा २ बिोजििको सम्पजत्त करका िरहुल 

करर्ोग्र् एकीकृत सम्पजत्तको िूल्र् बावर्थक िर (कोष्ठिा अिरिा) 

पाँच लाि ुलपैँर्ाँसम्िको िूल्र्ांकनिा िालपोत कार्ाथलर्बाट लनधाथरण गररएको िलु्र्ाङ्कन अनसुार 

पचास लाि ुलपैर्ाँसम्ि िालपोत कार्ाथलर्बाट लनधाथरण गररएको िलु्र्ाङ्कन अनसुार 

अनसूुची-३ 

अर्थ ववधेर्कका िफा ३ बिोजििको घर िग्गा बहाल कर 

१. घर िग्गा बहाल कर 
लस.नं. ववर्र् वववरण आ.व.२०७९/०८० का लालग स्वीकृत कैवफर्त 

 बहाल कर बहाल कर १० प्रलतशत सम्झौता भए बिोजििको वहाल 
रकिको 

 

 

अनसूुची-४ 

अर्थ ववधेर्कका िफा ४ बिोजििको व्र्वसार् करका िरहुल 

१. व्र्वसार् कर 
लस.नं. ववर्र् आ.व. २०७९/८० का लालग स्वीकृत कैवफर्त 
१. व्र्वसार् िताथ/नववकरण शलु्क/अन्र् 

शलु्क 

ुल १,००,००० सम्िको पुँिी भएको  ुल.५००।- 

 नववकरण गनुथपरेिा तोवकएको शलु्कको 
आधा रकि नववकरण िस्तरु लाग्नेछ । 

ुल १ लाि िेजि ५ लाि सम्िको  ुल.१०००।- 
ुल ५ लाि भन्िा िालर् २० सम्िको  ुल.१५००।- 
ुल २० लाि भन्िा िालर् १ करोड सम्ि ुल.२०००।- 

  ुल. १ करोड भन्िा िालर् ुल.५०००।- 
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(क) वकराना पसलाः (वावर्थक) 
लस.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लालग स्वीकृत 

१. १ लाि िेजि ५ लाि सम्ि ुल. ५००।- 
२. ५ लाि िेिी १० लाि सम्ि ुल. १०००।- 
३. १० लाि भन्िा िालर् ुल. २०००।- 
 

(ि) हाडथवेर्र पसलाः (वावर्थक) 
लस.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लालग स्वीकृत 

१. १ लाि िेजि ५ लाि सम्ि ुल.५००।-  

२. ५ लाि िेजि १० लाि सम्ि ुल.१०००।- 
३. १० लाि भन्िा िालर् ुल.२०००।- 

 

(ग) ज्वेलसथ पसलाः (वावर्थक) 
लस.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लालग स्वीकृत 

१. १ लाि िेजि ५ लाि सम्ि ुल.५००।-  
२. ५ लाि िेजि १० लाि सम्ि ुल.१०००।- 
३. १० लाि भन्िा िालर् ुल.२०००।- 
 

(घ) ववद्यतु्तीर् सिाग्री (क्र्ािेरा, वटभी, चस्िा, लसडी प्लेर्सथ, कम्प्रू्टर सािाग्री सिेतका 
व्र्वसार्हुल) (वावर्थक) 

लस.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लालग स्वीकृत 

१. १ लाि िेजि ५ लाि सम्ि ुल.५००।-  

२. ५ लाि िेजि १० लाि सम्ि ुल.१०००।- 
३. १० लाि भन्िा िालर् ुल.२०००।- 
 

(ङ) वकताब, कापी, तर्ा स्टेशनरी सँग सम्बजन्धत व्र्वसार् (वावर्थक) 
लस.नं वववरण आ.व. २०७९/८० का लालग स्वीकृत 

१. १ लाि िेजि ५ लाि सम्ि ुल.५००।-  

२. ५ लाि िेजि १० लाि सम्ि ुल.१०००।- 
३. १० लाि भन्िा िालर् ुल.२०००।- 
 

(च) और्धी पसल (आर्वेुदिक सिेत)  सँग सम्बजन्धत व्र्वसार् (वावर्थक) 
लस.नं वववरण आ.व. २०७९/८० का लालग स्वीकृत 

१. १ लाि िेजि ५ लाि सम्ि ुल.५००।-  

२. ५ लाि िेजि १० लाि सम्ि ुल.१०००।- 
३. १० लाि भन्िा िालर् ुल.२०००।- 
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(छ) कृवर्सगँ सम्बजन्धत व्र्वसार् ( कृर्ी फािथ, गाई पालन, संूगूर पालन, बाख्रा पालन, कुिरुा पालन  

व्र्वसार् आदि ।) (वावर्थक) 
लस.नं वववरण आ.व. २०७९/८० का लालग स्वीकृत 

१. १ लाि िेजि ५ लाि सम्ि ुल.५००।-  

२. ५ लाि िेजि १० लाि सम्ि ुल.१०००।- 
३. १० लाि भन्िा िालर् ुल.२०००।- 
 

(ि) सलुत कपडा, रेलडिेड कपडा आदि व्र्वसार् (वावर्थक) 
लस.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लालग स्वीकृत 

१. ३ लाि सम्ि ुल. २००।- 
२. ३ लाि भन्िा िालर् ुल. ४००।- 
 

(झ) लेिापरीिक (वावर्थक) 
लस.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लालग स्वीकृत 

१. शे्रणी घ ुल.१०००।- 
 

(ञ) लनिाथण व्र्वसार् (वावर्थक) 
लस.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लालग स्वीकृत 

१. शे्रणी घ (भवन लनिाथणकताथ लनिाथण व्र्वसार्ी सिेत) ुल. ५०००।- 
२. नर्ाँ िताथ शलु्क ुल. १५०००।- 
३. नववकरण ुल. ७५००।- 

               नोटाः- लनर्िले तोकेको सिर् लभत्र नववकरण नभएका तोके अनसुारको र्प िस्तरु (िररवाना) लाग्नेछ ।                         

(ट) कुटानी वपसानी व्र्वसार्हुलको हकिा (वावर्थक) 
लस.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लालग स्वीकृत 

१. कुटानी तर्ा वपसानी िात्र ुल.२००।- 
 

(ठ) ताललि प्रजशिण केन्र व्र्वसार्हुलको हकिा (वावर्थक) 
लस.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लालग स्वीकृत 

१. लसलाई कटाई इम्रोइडरी,/गलुडर्ा तर्ा अन्र् ताललि केन्र ुल. २००।- 
२. डान्स सेन्टर/डान्स ताललि केन्र ुल. २००।- 
३. िार्ी उल्लेि नभएका अन्र् ताललि केन्र ुल. ३००।- 
 

(ड) अन्र् सेवा िताथ, नववकरण तर्ा लसफाररस 
लस.नं. ववर्र् आ.व. २०७९/८० का लालग स्वीकृत कैवफर्त 
१. कृवर्  तर्ा पश ुिन्र् सिूह िताथ ुल १,००,००० सम्िको पुँिी भएको  ुल.५००।- 
  ुल. १,००,०००।- भन्िा िालर् पुिँी भएको ुल.१,०००।- 
२. ल.ि.वव. सलिलत िताथ  ुल.१,०००।- 
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३. गमु्बा, चचथ तर्ा क्लब िताथ  ुल.१,०००।- 
४. संघ, संस्र्ा तर्ा सिूह नववकरण 

लसफाररस 
 ुल.५००।- 

(ि) पर्थटन सेवा व्र्वसार् (वावर्थक कर) 
आवास, लि, फास्टफूड, रेषू्टरा, ररसोटथ, ट्राभल्स एिेन्सी, स्वालिङ पलु, कन्रेन्स हल आदि । 

लस.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लालग स्वीकृत 

१. सानो ग्रािीण स्तरको जचर्ा पसल वा १ लाि सम्ि लगानी भएको 
होटल 

ुल. ५००।- 

२. १ लाि िेजि ५ लाि सम्िको  ुल. १०००।- 

३. ५ लाि भन्िा बवि ुल.२०००।- 

(ण) ववत्तीर् सेवा (वावर्थक) 
लस.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लालग स्वीकृत 

१. क वगथका लनिी िेत्रिारा संचाललत वाजणज्र् बैंक, ववकास 
बैंक वविेशी वविा कम्पनी 

ुल. ५०००।- 

२. ि वगथका ववकास बैंक, ुल. २५००।- 
३. ग कम्पनी/संस्र्ा ुल. १५००।- 
४. घ वगथका ववत्तीर् कम्पनी/संस्र्ा ुल. १०००।- 
५. िलन ट्रान्सफर ुल. १०००।- 
६. १ करोड सम्ि कारोवार(वासालत) भएका सहकारी ुल. २०००।- 
७. १ करोड िेिी ३ करोड सम्ि(वासालत) भएको 

सहकारी 
ुल. ३०००।- 

नोटाः- बचत तर्ा ऋणको कारोवार नगरी पूणथतर्ा कृर्ीिा आधाररत सहकारीका हकिा बावर्थक शलु्क ललईने 
छैन । िालर् उल्लेजित सहकारीहुलको सम्बन्धिा कुनै लसफाररस गनुथ पने भएिा प्रलत लसफाररस 
ुल.१०००।-लाग्ने छ । बावर्थक ुलपिा नववकरण नगरेिा िररवाना सवहत बूझाउन ुपनेछ ।  िलन 
ट्रान्सफरको सिेत कारोवार गने सहकारी संस्र्ाहुललाई वविा कम्पनी र िलन ट्रान्सफरका लालग तोवकएको 
रकि ललइने छ । 

(त) ििथत सेवा  व्र्वसार् (बावर्थक) 

लस.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लालग स्वीकृत 

१. रेलडर्ो, घलड, वटभी, िोवाईल आदि ईलेकक्टोलनक्स सािान ुल. ५००।- 
२. ग्र्ासचलुहो सेल्स, गाडीको पम्प, टार्रटुर्व पम्चर, ग्गास 

वजल्डङ्ग, वक्सा ििथत गने, साइकल, ररक्सा, लगुा लसउने 
िेजशन अन्र् फोटोकपी, व्र्ाग 

ुल. ५००।- 

 

(र्) अन्र् सेवा (बावर्थक)   

लस.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लालग स्वीकृत 

१. ववज्ञापन सेवा , फोटो स्टूवटर्ो ुल. ५००।- 
२. व्रू्टी पालथर, केश शृ्रगार, साईनवोडथ, पेजन्टङ सैलनु, 

नसथरी, नाई हिाि 

ुल. ५००।- 
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३. िास ु(िसी, िकुुरा, रागा, बंगरु आदि) र्ोक ववके्रता ुल. ५००।- 
४. पंचेवािा लनशलु्क 

५. िाना िात्र ववक्री होटल  ुल. १००।- 
६. १ िेलसन रािी कपडा लसलाई (टेलररङ) गने ुल. 

५००।- 
र्प १ िेलसन बराबर ुल.५०।- (हाते 
िेजशनलाई लनाःशलु्क) 

७. भाडा वतथन, ितु्ताचप्पल, कस्िेवटक, कृलति गहना, 
फेन्सी सिेत िरुा ववके्रता 

ुल. ५००।- 

 

नोटाः  

१. िालर् उल्लेजित वकलसि, उपरोक्त जशर्थकिा नपरेको व्र्वसार् िताथ हनु आएिा व्र्वसार्को वकलसि हेरी 
िालर्को कर िरिा नघट्ने गरी वावर्थक कर ललइ व्र्वसार् प्रिाणपत्र दिइने छ । 

२. गाउँपाललकािा िताथ भई संचालनिा आएका फिथ, पसल आदिलाई बन्ि गनुथपिाथ आवश्र्कत्ता अनसुार 
लनरीिण गरी ववगत वर्थको लाग्ने िस्तरु र िररवाना सिेत असलु गरी व्र्वसार् बन्ि लसफाररस दिइनेछ 
। र सो को वववरण छुटै्ट फार्ल िडा गरी अद्यावलधक गरी राजिने छ । 

३. व्र्वसावर्क फिथ नािसारी गिाथ ुल.५००।- रािश्व ललई नािसारी गररने छ । 

४. पाललकालाई आवश्र्क परेिा (व्र्वसार्को वकलसि लनधाथरण गने सन्िभथिा) लनिको व्र्वसार्को 
कारोबारको आन्तररक रािश्व कार्ाथलर्बाट कारोवार प्रिाजणत वववरण िाग गनथ सवकने छ सारै् 
पाललकाले तोकेको किथचारीबाट लनरीिण गरी लनरीिण प्रलतवेिनका आधारिा कर तर् गररनेछ । 

५. र्स कार्ाथलर्लाई बझुाउन ुपने कर, शलु्क र भाडा आदि िस्ता रािश्व बझुाउन बाँकी रहेिा 
गाउँपाललकाबाट प्रिान गररने लसफाररस लगार्तका सेवा सो बझुाएपलछ िात्र प्रवाह गररनेछ । 

६. अन्र् बाँकी करहुलका हकिा ऐन तर्ा लनर्िावलीिा तोवकएको पररलधलभत्र रही गाउँ कार्थपाललकाको 
कार्ाथलर्ले तोके बिोजिि हनुेछ, व्र्वसार् करिा १० प्रलतशत वक्र्ौता िररवाना तोवकएको छ । 

 

अनसूुची-५ 

अर्थ ववधेर्कका िफा ५ बिोजििको सेवा शलु्क तर्ा िस्तरु 

१. सवारी साधन सडक पूवाथधार उपर्ोग वावर्थक शलु्क 

लस.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लालग स्वीकृत 

१. लनिी तर्ा भाडाका वट्रपर ुल.१,०००।- 
२. लनिी तर्ा भाडाका ट्रर्ाक्टर ुल. ५००।- 
३. चार पाङ्घरे सवारी साधन (पटके) ुल.२५।- 

नोटाः सरकारी, सरकारी संस्र्ान, कुटनैलतक लनर्ोगका गाडीहुलिा उक्त शलु्क ललइने छैन । 

(३) लसफाररस िस्तरुाः 
लस.नं. ववर्र् वववरण आ.व.०७९/

८० का 
लालग स्वीकृत 

कैवफर्त 

१. घर र िग्गा सम्बन्धी 
लसफाररस 

िग्गा नािसारी लसफाररस ुल.२००।-  

लगत कट्टा लसफाररस ुल.२००।-  
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अपतुाली लसफाररस ुल.५०।-  

चार वकल्ला लसफाररस ुल.२००।-  

पक्की घर प्रिाजणत ुल.१.५० 
प्रलत वगथवफट 

 

कच्ची घर प्रिाजणत ुल.०.५० 
प्रलत वगथ 
वफट 

 

घर कार्ि लसफाररस प्रलत वगथ 
वफट 
ुल.०.५० 

 

बसोबास प्रिाजणत ुल.२५०।-  

व्र्वसावर्क घर कोठा िोल्ने ुल.२५०।-  

आवासीर् घर कोठा िोल्ने लनशलु्क  

हकभोग तर्ा िोतभोग तर्ा छुट 
िताथ लसफाररस 

ुल.१००।-  

उद्योग सम्बजन्ध घरिा 
आगलालग(घरधनीका लालग) 

लनशलु्क  

सवथसाधारणको घरिा आगलालग 
लसफाररस 

लनाःशलु्क  

२. संस्र्ा तर्ा सलिलतको 
लसफाररस 

संघसंस्र्ाको बैंक िाता िोल्िा ुल.३००।-  

संघसंस्र्ाको बैंक िाता बन्ि ुल.३००।-  

लनिाथण उपभोक्ता सलिलतको 
लसफाररस 

ुल.३००।-  

३. व्र्वसार् प्रिाण पत्र िस्तरु प्रलतललवप  ुल.३००।-  

लतनपसु्ते िलु्ने लसफाररस ुल.२५०।-  

४. नागररकता सँग सम्बजन्धत 
लसफाररस 

नागररकता प्रिाणपत्र लसफाररस ुल.५०।-  

अंगीकृत नागररकता ुल.२५०।-  

वैवावहक अंगीकृत नागररकता 
लसफाररस 

ुल.२५०।-  

नागररकता सिथलिन ुल.१००।-  

  नागररकताको प्रलतललवप लसफाररस ुल.१००।- अन्र्त्र जिल्लाको भए ुल.१००।- 
५. पञ्जीकरणसँग सम्बजन्ध 

प्रिाजणत लसफाररस 
कन्सलुर प्रिाजणत (नाता 
प्रिाजणत, िन्ि,ितृ्र्)ु 

लनाःशलु्क  

कन्सलुर प्रिाजणत (नाता 
प्रिाजणत,  वववाह, बसाइसराइ 
आदि) 

ुल.१००।-  
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व्र्जक्तगत घटना िताथको ववलम्ब 
शलु्क (गाउँपाललका) 

ुल.५००।- वववाह,सम्बन्ध ववच्छेि र 
बसाँइसराइ 

व्र्जक्तगत घटना िताथ 
प्रिाणपत्रको नक्कल िस्तरु 

ुल.५००।- वववाह र बसाँइसराइ 

व्र्जक्तगत घटना तर्ा नागररक 
अलभलेि िताथ वकताब हेरेको 
िस्तरु 

ुल.२००।- वववाह,सम्बन्ध ववच्छेि र 
बसाँइसराइ 

व्र्जक्तगत घटना िताथ प्रिाजणत 
िस्तरु 

ुल.१००।- वववाह,सम्बन्ध ववच्छेि र 
बसाँइसराइ 

अवववावहत प्रिाजणत ुल.१००।-  

नाि, उिेर र्र लगार्त 
संशोधन/ प्रिाजणत 

ुल.१००।-  

सम्बन्ध ववच्छेि ुल.५००।-  

 व्र्जक्तसँग सम्बजन्धत 
लसफाररस 

चाररलत्रक एवि ्सूचीकृत वगथ 
लसफाररस स्र्ार्ी बसोबास 
भएकाका लालग 

ुल.२५०।- उल्लेजित लसफाररसिा सिथलिन 
गनथ परेिा सो को िस्तरु पनु 
लाग्ने छ । 

नेपाली पेन्सन पट्टा वाहकका 
लालग गरेको िनुसकैु लसफाररस 

ुल.२००।- 

भारतीर् पेन्सन वाहकका लालग 
िनुसकैु लसफाररस 

ुल.५००।- 

अन्र् िेशसँग पेन्सन वाहकको 
हकिा 

ुल.१०००।- 

कृवर् सँग सम्बजन्धत लसफाररसको 
हकिा 

ुल.१००।- 

  वैिेजशक रोिगारीिा ितृ्र् ुहनुेको 
हकिा लसफाररस 

लनाःशलु्क  

  व्र्वसार् बन्ि लसफाररस ुल.१००।-  

  पसल कोठािा आगिानी भएको लनाःशलु्क  

  नाता प्रिाजणत नेपालीिा ुल.१५०।-  

  नाता प्रिाजणत अंग्रिेीिा ुल.५००।-  

  सबै प्रकारका अंग्रिेीिा लसफाररस ुल.५००।-  

  नम्बरी िग्गाको ुलि काट्ने 
लसफाररस (संरजित ुलि बाहेक) 

ुल.१० १ भन्िा बिी ुलि भए प्रलत ुलि 

  सहलुलर्त काठको लसफाररस लनाःशलु्क  
 सिूहगत, संस्र्ागत तर्ा 

उपभोक्ता सलिलतसँग 
अन्र् िालर् उल्लेि नभएका 
लसफाररस 

ुल.२००।- वडाबाट हनुे र्ोिना सम्झौता तर्ा 
सम्पन्न, तर्ा गाउँपाललका 



10 

 

सम्बजन्धत कार्ाथलर्िा पठाइने िनुसकैु 
प्रकारका लसफाररसहुल 

  कच्ची घरको लालग लसफाररस लनाःशलु्क  
नोटाः घर नक्सा पास प्रवक्रर्ािा आउँिा अन्र् घरनक्सा प्रिाजणत नगरेकाहुल सरहका शलु्क ललइनेछ । उल्लेजित घरनक्सा 
पनुाःप्रिाजणत गनुथ पने भएिा ुल.५००।- लाग्नेछ । 

लस.नं. िरुी प्रिाजणत लगार्तका अन्र् अलिनसँग 
िोलडएका लसफाररसहुल 

बैंवकङ प्रर्ोिनका लालग ुल.२००।- 

  सवथसाधारण सँग िोलडएका 
लसफाररस 

ुल.५०।- 

  वकचलो परी आएको हकिा ुल.१००।- 
  िालर् उल्लेजित बाहेकको 

हकिा 
ुल.१००।- 

 अिालतको फैसला वा पत्र बिोजिि नापिाँच 
गररसकेपलछको लसफाररस 

 ुल.१००।- 

 ववलभन्न लसफाररस िस्तरु 

(ग) संस्र्ागत जशिण संस्र्ा/ िताथ/ संचालन अनिुती एवं अन्र् कािका लालग लसफाररस िस्तरु 

लस.नं. ववर्र् वववरण आ.व.०७९/८० का लालग 
स्वीकृत 

कैवफर्त 

 पवुथ प्रार्लिक ुल.१००।-  

 किा १ अनिुलत ुल.१००।-  

 किा र्प अनिुलत(किा ५ सम्ि) ुल.२००।-  
 किा र्प अनिुलत (किा ६ िेजि ८ सम्ि) ुल.३००।-  
 किा र्प अनिुलत (किा ९ र १०) ुल.५००।-  
 किा र्प अनिुलत (किा ११ र १२) ुल.१०००।-  
 िावव किा ११ र १२ ववर्र् र्प अनिुलत   
 अनिुलत िाग फाराि शलु्क ुल.१०००।-  
 प्राववलधक जशिण संस्र्ा ुल.१०००।-  
 स्तर ववृि लसफाररस ुल.१०००।-  
 प्रिाणपत्र लसफाररस तर्ा संशोधन ुल.३००।-  
 प्रिाणपत्र प्रलतललवप ुल.३००।-  
(घ) घरबाटो प्रिाजणत अंशवण्डा (सरकारी प्रर्ोिनका लालग िात्र ) पररवार लभत्र नािसारी, बकस, िाईिो आदिको हकिा) 

लस.नं. ववर्र् वववरण १ रोपनी 
सम्ि 

२ रोपनी 
सम्ि 

३ िेजि १० 
रोपनी सम्ि 

५िेजि१० रोपनी 
सम्ि 

१० िेजि रोपनी 
सम्ि 

१ 

१. लोक िागथले छोएको िग्गा १००।- ुल.१५०।- २००।- ुल.३००।- ५००।-  

२. सहार्कले छोएको िग्गा ५०।- ुल.७५।- १००।- ुल.१७५।- २५०।-  

३. कुनै पलन बाटो नछोएको िग्गा २५।- ुल.२५।- ५०।- ुल.७५।- १००।-  

४. बगर िेत्र, नदि कटानको 
छेउको िग्गा 

२५।- ुल.२५।- ५०।- ुल.७५।- १००।-  
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(ङ) घरबाटो प्रिाणीत कर (राजिनाि/ववक्री प्रर्ोिनका लालग) 

घरबाटो लसफाररस गिाथ िलत िलिन बेचवविन गने हो सो व्र्होरा िोली लसफाररस गने र सोही िेत्रफल अनसुारको हनुे िस्तरु 
ललने । 

लस.नं. ववर्र् वववरण आ.व.०७९/८० का लालग स्वीकृत कैवफर्त 

१. घरबाटो लसफाररस वापत ुल. २००।-  

 

 

 

(च) घरनक्सा पास िस्तरु 

लस.नं. ववर्र् वववरण आ.व.०७९/८० का 
लालग स्वीकृत 

कैवफर्त 

१. घर नक्शा पास िस्तरु  

 

नर्ाँ घर पक्की  ुल.३.००।-वगथवफट  

परुानो घर पक्की ुल.२.००।- वगथवफट  

२. नक्शा पास वकताव नक्सा पास वकताब िस्तरु नर्ा ँघरका लालग ुल. ५००।-  

 नक्शा पास वकताव िस्तरु नक्शा लनर्लितका लालग ुल. ३००।-  

३. घर नक्शा नािसारी िस्तरु १००० वगथवफट सम्िको घर नक्शा नािसारी  ( 
लबक्रीको हकिा) 

ुल. ५००।-  

  

4. घर नक्सा लनरीिण तर्ा 
सिथलिन िस्तरु 

ुल.३००।-   

5. लेआउट िस्तरु ुल.२००।-   

6. सावथिलनक पूवाथधार ििथत 
िस्तरु 

ुल.१००।-   

७. पिुाथको घर कार्ि गने 
लसफाररस 

ुल.५००।-   

7. संस्र्ा िताथ लसफाररस ुल.१०००।-   

8. 
 

संस्र्ा नववकरण लसफाररस ुल.५००।-   

9. लसलस क्र्ािेरा िडान 
लसफाररस 

लनाःशलु्क   

10. िनुसकैु प्रकारका सिथलिन ुल.२५०।- घर नक्सा बाहेक 

11. िालर् उल्लेि नभएका 
िस्तरुको हकिा 

ुल.२००।- 

12. अन्र् प्रिाण-पत्र ुल.५००।-  

13. एकीकृत सम्पजत्त कर लतरेको 
रलसिको प्रलतललवप 

ुल.५०।-  

(छ) आर् हैलसर्त प्रिाजणत शलु्क 

लस.नं. ववर्र्  वववरण आ.व. ०७९/८० का लालग स्वीकृत 

१. आर् हैलसर्त शलु्क ुल. १० लाि सम्िको २५०।- 
  ुल. २० लाि सम्िको ३००।- 
  ५० लाि सम्िको ६००।- 
वैिेजशक अध्र्र्न तर्ा रोिगारीको लालग गाउँपाललकािा पेश भएको सम्पजत्त कर िूल्र्ांकनको िररेट भन्िा बिीको सम्पजत्त 
िलु्र्ांकन नगरबासीलाई आवश्र्क भएिा गाउँपाललकाबाट सम्पजत्त िलु्र्ांकन गिाथ स्र्लगत सिथलिन गरी सिथलिनबाट िलु्न 
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आएको िलु्र्ांकनलाई आधारिानी सम्पजत्त िलु्र्ांकनको लसफाररस दिइने छ । र्स प्रकारको सिथलिन गिाथ ुल.५००।- र्प 
शलु्क लाग्ने छ । 

(ि)  अन्र् सेवा शलु्क 

लस.नं. ववर्र्  वववरण आ.व. ०७९/८० का लालग स्वीकृत 

१.  अन्र् ववववध सेवा शलु्क सेवाको प्रकृलत हेरी ुल.१०० िेजि 
२०० सम्ि गाउँपाललकाले तोक्न सक्न े

2.  न्र्ावर्क सलिलत र वडा िेललिलाप सलिलतिा पेश हनुे लनवेिन, 
प्रलतललवप, वफराि पत्र सिेतको िस्तरु 

ुल.१००।- 

(झ) िररवाना 
लस.नं. वववरण आ.व. ०७९/८० का 

लालग स्वीकृत 

कैवफर्त 

१. ३५ दिन लभत्र िताथ भएका व्र्जक्तगत घटना लनाःशलु्क  
2. ३५ दिन नाजघ िताथ हनुे व्र्जक्तगत घटना 

(िन्ि र ितृ्र् ुबाहेक) 
ुल.२००।- अन्र्त्रबाट बसाइ सरी आएका र बसाई 

सनुथपूवथ अन्र्त्र बाटै व्र्जक्तगत घटना 
िताथ गनुथ पनेिा सो नगरी बसाई सरे 
पलछ र्स गाउँपाललकािा िताथ हनुे 
व्र्जक्तगत घटनािताथको हकिा र्प 
ुल.५०।- 

(ञ) ववववध सेवा शलु्क 

लस.नं. वववरण आ.व. ०७९/८० का लालग स्वीकृत कैवफर्त 

१. गाडी वटकट बवुकङ काउन्टर ुल.५००।- वावर्थक 
2. पाररवारीक लागत काडथ ुल.१००।- पटक 
३. साििुावर्क वन उपभोक्ता सलिलतबाट ववक्री 

प्रलत ुलि 
ुल.५०।-  

४. सभाहल गाउँपाललका कार्ाथलर् वा अन्तगथतका  ुल.१५००।-  
५. लसंवा स्वास््र् हल तर्ा िेिेलनि स्वास््र् 

चौकी हल 
ुल.७००।-  

६. व्र्ावसावर्क प्रर्ोिनका लागी प्रलत 
ट्रर्ाक्टर(गोललर्ा) 

ुल.५००।-  

. घर भत्काइ अन्र् स्र्ानीर् तहिा लैिाने 
लसफाररस 

प्रलत ट्याक्टर ुल.२५०।-  

6. सहकारी िताथ  ुल.२०००।-  
७. सहकारी नववकरण ुल.१०००।-  
८. सहकारी शािा ववस्तार अनिुलत/ लसफाररस ुल.५००।-  
९. गैरसरकारी संघसंस्र्ा लसफाररस िस्तरु ुल.५००।-  
१०. गैरसरकारी संघसंस्र्ा शािा ववस्तार/ 

नववकरण 
ुल.५००।-  

११. संस्र्ा/ सिूह सूची िताथ शलु्क र्स गापाबाट व्र्वसावर्क प्रिाण पत्र  
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ललएको भए ुल.५००।०० सो नभए 
ुल.१०००।- 

1२. रासार्लनक िल ववक्री गने अनिुलत पत्र ुल.५००।०० (वावर्थक ुलपिा 
नववकरण नगरेिा तोवकए अनसुारको 
िररवाना ललइने छ) 

 

१३. सिथलिन िचुलु्का प्रिाजणत लसफाररस ुल.१००।-  
१४. उद्योग तर्ा फिथ ठाउँसारी गनथ लसफाररस ुल.१,०००।-  
१५. अन्र् प्रकारका संस्र्ा   
िडीबटुी िररेट 

क्र.सं. िडीबटुी र्स गाउँपाललकािा उत्पािन हनुे प्रलत के.िी. 
१. कुड्की ुल.१५।- 

२. लसलाजित ुल.५०।- 

३. िटािसी ुल.१०।- 

४. जचराइतो ुल.१५।- 

५. भोिपत्र ुल.१०।- 

६. सगुन्धवाल ुल.१०।- 

७. सनुपाती ुल.५।- 

८. ववर्िरा ुल.१५।- 

९. र्ासाथगमु्बा ुल.४५००।- 

१०. पििचाल ुल.१५।- 

११. पाँचऔले ुल.१५०।- 

१२. सतवुा ुल.२००।- 

१३. डालेचकु ुल.१०।- 

१४. धपुिडी ुल.१०।- 

१५. लौठसल्ला ुल.१५।- 

१६. रातो च्र्ाउ ुल.२०।- 

१७. काठको फुुल ुल.१५।- 

अनसूुची-६ 

अर्थ ववधेर्कका िफा ६ बिोजििको ववज्ञापन करको िरहुल  

क्र.सं. प्रकार िररेट वावर्थक 

१. लडजिटल लडस्प्ले ुल.१००।- 

२. पिाथलबार लभत्ता आदििा पोलतएको 
प्रलतवगथ फुट 

ुल.२५।- 

३. सावथिलनक स्र्लिा ुल.१००।- 

४. पोल ब्र्ानर ुल.१००।- 

५. गाडीिा गररन े ुल.१००।- 

६. आकाशिा गररने ुल.१००।- 

७. िेलकुि िैिानिा ुल.१००।- 
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८. साइनबोडथ प्रलत वगथफुट ुल.२००।- 

 िनु प्रर्ोिनका लालग ब्र्ानर राजिएको हो सो प्रर्ोिन सिाप्त भएको लिलतले बिीिा १ हप्ता लभत्र 
सम्बजन्धतले हटाइ सक्न ुपनेछ। 

 

 

अनसूुची ७ 

अर्थ ववधेर्कको िफा ७ को उपिफा १ बिोजििको वहाल ववटौरी शलु्क 

वहाल ववटौरी शलु्क 

टहरािा बस्न े बावहर बस्ने िेला/ िात्रा प्रर्ोिन 

तोवकए बिोजिि तोवकए बिोजिि तोवकए बिोजिि 

 

अनसूुची ९ 

अर्थ ववधेर्कको िफा ९ बिोजििको न्र्ावर्क शलु्क 

लस.नं. ववर्र्  वववरण आ.व. ०७९/८० का लालग स्वीकृत 

१.  न्र्ावर्क सलिलत र वडा िेललिलाप सलिलतिा पेश हनुे लनवेिन, 
प्रलतललवप, वफराि पत्र सिेतको िस्तरु 

ुल.१००।- 

२.  लिलापत्रको कागि गराउने लनवेिन िताथ गनथ लसफाररस ुल.२००।- 
 

आज्ञाले 

प्रििु प्रशासकीर् अलधकृत 

         


