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बलेफी गाउँपाललकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनेको ऐन २०७४ 

प्रस्तावनााः बलेफी गाउँपाललकाको आर्थिक वर्ि २०७४/७५ को अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ािन्वर्न गनिको ननलित्त स्थानीर् कर 
तथा शुल्क संकलन गने, छुट दिने तथा आर् संकलनको प्रशासननक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोले, 
नेपालको संववधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोजिि बलेफी गाउँ सभाले र्ो ऐन बनाएको छ । 
१.  संक्षिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि "आर्थिक ऐन, २०७४" रहेको छ ।  
 (२) र्ो ऐन २०७४ साल श्रावण १ गतिेेखि बलेफी गाउँपाललका क्षेत्रिा लाग ुहुनेछ । 
२.  सम्पतत कराः गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र अनुसूर्ि (१) बिोजिि एकककृत सम्पवत्त कर र घरिग्गा कर लगाइने र असूल 
 उपर गररनेछ । 
३.  भूलम कर (मालपोत): गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र अनुसूर्ि (२) बिोजिि भूलि कर (िालपोत) लगाइने र असूल  उपर 
 गररनेछ । 
४.  घर वहाल कराः  गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्जतत वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्र्ारेि,  गोिाि, टहरा, 
छप्पर, िग्गा  वा पोिरी पूरै आंलशक तवरले वहालिा दिएकोिा अनुसूर्ि (३) बिोजिि घर िग्गा वहाल कर लगाइने र 
असूल  गररनेछ । 
५.  व्र्वसार् कराः गाउँपाललका क्षते्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूँिीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका  आधारिा 
 अनुसूर्ि (४) बिोजिि व्र्वसार् कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 
६.  जडिबुटी, कवािी र जीवजन्तु कराः गाउँपाललक क्षते्रलभत्र कुनै व्र्जतत वा संस्थाले ऊन, िोटो, िडिबुटी, वनकस, 
 कवािी िाल र प्रिललत कानूनले ननर्ेध गररएको िीविन्तु वाहेकका अन्र् ितृ  वा िाररएका िीविन्तुको  हाि, लसङ, 
 प्वाँि, छाला िस्ता बस्तुको व्र्वसानर्क कारोवार गरेवापत अनुसूर्ि (५) बिोजििको कर लगाइने र असूल उपर 
 गररनेछ । 
७. सवारी साधन कराः गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनुसूर्ि (६) बिोजिि सवारी साधन कर 
 लगाइने र असुल उपर गररनेछ । तर, प्रिेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा  अन्र्था व्र्वस्था भएको  अवस्थािा 
 सोदह बिोजिि हुनेछ । 
८.  ववज्ञापन कराः गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र हुने ववज्ञापनिा अनुसूर्ि (७) बिोजिि ववज्ञापन कर लगाइने  र असूल उपर 
 गररनेछ । तर,  प्रिेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोदह बिोजिि हुनेछ । 
९.  मनोरन्जन कराः गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र हुने िनोरन्िन व्र्वसार् सेवािा अनुसूर्ि (८) बिोजिि  व्र्वसार् कर 
 लगाइने र असुल  उपर गररनेछ । तर, प्रिेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा 
 सोदह बिोजिि हुनेछ । 
१०.  बहाल बबटौरी शुल्काः गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र आफुले ननिािण, रेििेि वा संिालन गरेका अनुसूर्ि  (९) िा उल्लेि 
 भए अनुसार हाट बिार वा पसलिा सोही अनुसूर्ििा भएको व्र्स्था अनुसार बहाल बबटौरी शुल्क लगाइने  र असूल 
 उपर गररनेछ । 
११.  पार्कथ ङ शुल्काः गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनलाई पाककि ङ सुववधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूर्ि (१०) 
 बिोजिि पाककि ङ  शुल्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 
१२.  टे्रर्कङ्ग, कोर्ोर्कि, क्र्ानोइङ्ग, बन्जी जम्म्पङ्ग, म्जपफ्लार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग शुल्काः  गाउँपाललकाले आफ्नो  क्षेत्रलभत्र 
 टे्रककङ्ग, कार्ोककङ, तर्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्लार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग सेवा वा व्र्वसार्  संिालन 
 गरे वारत अनुसूर्ि (११)  बिोजििको शुल्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 
१३.  सेवा शुल्क, दस्तुराः गाउँपाललकाले ननिािण, संिालन वा व्र्वस्थापन गरेका अनूसूर्ि (१२) िा उजल्लखित स्थानीर् 
 पूवािधार र उपलब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूर्ििा व्र्वस्था  भए अनुसार शुल्क लगाइने 
 र असूल उपर गररनेछ । 
१४.  पर्थटन शुल्काः गाउँपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट अनुसूिी (१३) िा  उजल्लखित िरिा पर्िटन 
 शुल्क लगाईने  र असुल उपर गररनेछ । तर, प्रिेश कानुन स्वीकृत भई  सो कानुनिा अन्र्था व्र्वस्था 
 भएको अवस्थािा सोदह बिोजिि  हुनेछ । 
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१५.  कर छुटाः र्स ऐन बिोजिि कर नतने िानर्त्व भएका व्र्जतत वा संस्थाहरुलाई कुनै पनन  ककलसिको कर छुट दिईने 
 छैन । 
१६.  कर तर्ा शुल्क संकलन सम्बम्न्ध कार्थववधधाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनुसार कर तथा शुल्क  संकलन सम्बजन्ध 
 कार्िववर्ध गाउँपाललकाले तोके अनुसार हुने छ । 

अनुसूर्ि–१ 
(िफा २ संग सम्बजन्धत) 

नेपालको संववधानको धारा २२८ (२) बिोजिि 
वावषथक एर्ककृत सम्पवि करका दरहरू 

एकीकृत सम्पवत्त कर प्रर्ोिन र रजिस्टे्रशन पाररत प्रर्ोिनको लार्ग सम्पवत्त िूल्र्ाड्कन गिाि िग्गाको हकिा िालपोत कार्ािलर्बाट रजिस्टे्रशन पाररत प्रर्ोिनको लार्ग कार्ि 
गरेको न्रू्नत्ति िुल्र् र भौनतक संरिनाको हकिा ननम्न बिोजिि िुल्र्ांकन कार्ि गरी हुन आउने कुल िुल्र्िा एकीकृत सम्पवत्त कर ललइनेछ । 

 

क) भौततक संरचनाको मुल्र्ांकन देहार् बमोम्जम हुनेछ । 

लस.नं. भवन बनौटको प्रकृती 
आधर्थक वषथ 
२०७४/०७५ 

ह्रासकट्टी दर (प्रततवषथ 
प्रततशतमा) 

ह्रासकट्टी गररने 
वषथ 

१ 
ढुङ्गा/ईटाको गारोिा िाटोको िोिाई भएको वा काठै काठले बनेको 
र िस्ता, खिगटी वा टार्लको छाना भएको घर 

   

२ 
ढुङ्गा/ईटाको गारोिा लसिेन्ट प्लाष्टर भएको र िस्ता, खिगटी वा 
टार्लको छाना भएको घर 

   

३ 
ढुङ्गा/ईटाको गारोिा लसिेन्ट प्लाष्टर भएको र RCC वा RBC 
छाना भएको घर 

   

४ RCC फे्रि स्टतिर भएको  घर    

ख) एकीकृत सम्पवि करको दररेट तनम्न बमोम्जम कार्म गररएको छ । 

लस.नं. करर्ोग्र् एकीकृत सम्पविको मूल्र् 
सीमा आधर्थक वषथ 

२०७४/०७५ न्रू्नतम अधधकतम 

१ रु. ५ लािसम्ि  
  

 
२ रु. ५ लाि १ िेखि १० लािसम्ि   
३ रु. १० लाि १ िेखि २० लािसम्ि     
४ रु. २० लाि १ िेखि ३० लािसम्ि     
५ रु. ३० लाि १ िेखि ४० लािसम्ि  

  
 

६ रु. ४० लाि १ िेखि ५० लािसम्ि   
७ रु. ५० लाि १ िेखि ६५ लािसम्ि 

  

 
८ रु. ६५ लाि १ िेखि ८० लािसम्ि  
९ रु. ८० लाि १ िेखि १ करोिसम्ि  
१० रु. १ करोि १ िेखि १.५ करोिसम्ि 

  
 

११ रु. १.५ करोि १ िेखि २ करोिसम्ि  
१२ रु. २ करोि १ िेखि ३ करोिसम्ि  

  

 
१३ रु. ३ करोि १ िेखि ४ करोिसम्ि   
१४ रु. ४ करोि १ िेखि ५ करोिसम्ि  
१५ रु. ५ करोि िेखि िाथी   

अनुसूर्ि–२ 
(िफा ३ संग सम्बजन्धत) 

नेपालको संववधानको धारा २२८ (२) बिोजिि 
वावषथक भूलमकर तर्ा मालपोतका दरहरू 

लस. नं. भूलमकर र मालपोतको वववरण वावषथक करको दर 

१ मालपोत  

१.१ कालोपत्र ेसिकिा िोडिएका िग्गािा १ (एक) रोपनी सम्िको   

१ (एक) रोपनी भन्िा बढीिा प्रनत रोपनी थप 

रु. ३००/- 
रु. ५०/- 

१.२ िोटरबाटोिा (ग्राभेल, िाटे सिक) िोडिएका िग्गािा एक रोपनी सम्िको   

१ (एक) रोपनी भन्िा बढीिा प्रनत रोपनी थप  

रु. १५०/– 

रु. १०/– 

१.३ धान िेत १ (एक) रोपनीसम्िको  

१ (एक) रोपनी भन्िा बढीिा प्रनत रोपनी थप  

रु.५०/– 

रु. १०/– 

१.४ पािोबारी १ (एक) रोपनीसम्िको  

१ (एक) रोपनी भन्िा बढीिा प्रनत रोपनी थप  

रु. ३०/– 

रु. ३/– 

२ धुरी कर  

२.१ RCC/RBC ढलान घरको पदहलो तल्ला   रु.२००/– 
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पदहलो तल्ला भन्िा िार्थ प्रनत तल्ला थप 

(RCC/RBC ढलान घरिा िस्ता छाना राखिएिा ढलान सरह िानननेछ) 
रु.५०/– 

२.१ RCC/RBC ववनाको िस्ताको छाना भएको पतकी घर  रु.१५०/– 

२.१ ढंुगा िाटोले बनेको िस्ता/ढंुगाको छाना भएको कच्िी घर  रु.१००/– 

२.१ ढंुगा िाटोले बनेको िरको छाना भएको कच्िी घर  रु.२५/– 

३ 
मालपोत र धुरी कर प्रत्रे्क आधर्थक वषथ लभत्र बुझाउनु पनेछ । अन्र्र्ा ववलम्बर्र ्शुल्क १ वषथपतछ १५%, ३ वषथपतछ २५% र ४ वषथ वा सो भन्दा माधर् 
३५% लाग्नेछ । 

अनुसूर्ि–३ 
(िफा ४ संग सम्बजन्धत) 

नेपालको संववधानको धारा २२८ (२) बिोजिि 
घरजग्गा वहाल करका दरहरू 

लस. नं. गाउँपाललका िेत्रलभत्र लगाईने घरजग्गा बहाल करको वववरण करको दर 

१ गाउँपाललका क्षेत्रलभत्रको घर, फ्ल्र्ाट, कोठा, पसल, ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, शिे, (छप्पर), कारिाना, पोिरी तथा िग्गा पूरै 
वा आंलशक रुपिा भािा तथा ललििा लगाएको िा सम्बजन्धत धनीबाट बहाल रकिको 

२ (िईु) प्रनतशत 

अनुसूर्ि–४ 
(िफा ५ संग सम्बजन्धत) 

नेपालको संववधानको धारा २२८ (२) बिोजिि 
व्र्वसार् करका दरहरू 

लस. नं. गाउँपाललका िेत्रलभत्र लगाईने व्र्वसार् करको वववरण करको दर 

१ व्र्ापाररक वस्तु  

१.१ चुरोट, रक्सी, ज्वेलरी, लभडिर्ो, क्र्ासेट ररकिथर तर्ा प्लेर्र, आददको र्ोक तर्ा खुद्रा  

 थोक तथा िुद्रा िुरोट पसल (डिलर) सिेत वावर्िक रू. ३०००/- 
 िदिरा पसल थोक (डिलर सिेत) वावर्िक रू. ५०००/- 
 िदिरा पसल िुद्रा वावर्िक रू. २०००/- 
 सुनिांिी /ज्वेलरी पसल (ननिािण, ििित र िररि बबक्री सिेत) वावर्िक रू. ५०००/- 
 लभडिर्ो सीिी, तर्ासेट/अडिर्ो सीिी, तर्ासेट बबक्री पसल वावर्िक रू. १०००/- 
 डिपाटििेन्टल स्टोर वावर्िक रू. ७०००/- 

१.२ तनमाथण सामाग्री, कम्रु्टर, बबद्रु्त सामान, क्र्ामेरा, टेलललभजन, रेडिर्ो, कापेट, पेट्रोललर्म पदार्थ जस्ता वस्तुको र्ोक 
तर्ा खुद्रा ब्र्ापारमा 

 

 ननिािण सािाग्री लसिेन्ट, रि, ककि टपाता, कफदटङ्स आदिको बबके्रता (डिलर सिेत) वावर्िक रू. १००००/- 
 कम्रु्टर बबके्रता वावर्िक रू. १०००/- 
 बबद्रु्त सािाग्री बबके्रता  वावर्िक रू. १०००/- 
 दट.भी., िके, रेडिर्ो, तर्ासेट प्लेर्र तथा तर्ािेरा पसल (डिलर सिेत) वावर्िक रू. ४०००/- 
 दट.भी., िके, रेडिर्ो, घिी, तर्ासेट प्लेर्र तथा तर्ािेरा (िुद्रा बबक्री तथा ििित) पसल वावर्िक रू. १०००/- 
 कापेट तथा फननिलसङ्गका सािाग्री बबके्रता  वावर्िक रू. २०००/- 
 पेट्रोललर्ि पिाथि बबके्रता (पेट्रोल पम्प) वावर्िक रू. १००००/- 

१.३ दैतनक उपभोगका खाद्र् पदार्थ, सुती कपिा आददको र्ोक तर्ा खुद्रा ब्र्ापारमा  

 िाद्र्ान्न तथा ककराना थोक पसल (क शे्रणी) वावर्िक रू. २०००/- 
 िाद्र्ान्न तथा ककराना िुद्रा पसल (ि शे्रणी) वावर्िक रू. १५००/- 
 िाद्र्ान्न तथा ककराना िुद्रा पसल (ग शे्रणी) वावर्िक रू. १०००/- 
 कपिा पसल/रेडििेि स्टोसि (क शे्रणी थोक) वावर्िक रू. २०००/- 
 कपिा पसल (थान) तथा लसरक, िसना, तककर्ा तर्ारी र बबक्री पसल वावर्िक रू. १५००/- 
 कपिा पसल/रेडििेि स्टोसि (ि शे्रणी िुद्रा) वावर्िक रू. १५००/- 
 कपिा पसल/रेडििेि स्टोसि (ग शे्रणी िुद्रा) वावर्िक रू. १०००/- 
 स्टेशनरी, पुस्तक र पत्रपबत्रका पसल (क शे्रणी) वावर्िक रू. २०००/- 
 स्टेशनरी, पुस्तक र पत्रपबत्रका पसल (ि शे्रणी) वावर्िक रू. १५००/- 
 स्टेशनरी, पुस्तक र पत्रपबत्रका पसल (ग शे्रणी) वावर्िक रू. १०००/- 
 थोक तथा िुद्रा रेडििेि िुत्ता िप्पल पसल (क शे्रणी) वावर्िक रू. २०००/- 
 थोक तथा िुद्रा रेडििेि िुत्ता िप्पल पसल (ि शे्रणी) वावर्िक रू. १५००/- 
 थोक तथा िुद्रा रेडििेि िुत्ता िप्पल पसल र अन्र् र्गफ्टका सािाग्री बबके्रता वावर्िक रू. १५००/- 
 छाला िुत्ता िप्पल (स्थानीर् स्तरिा ननिािण गरी) बबक्री तथा ििित पसल वावर्िक रू. ८००/- 
 होजिर्ारी ऊनी धागो पसल वावर्िक रू. १०००/- 
 पान पसल वावर्िक रू. ८००/- 
 फलफूल पसल वावर्िक रू. १०००/- 
 फलफूल तथा सब्िी पसल वावर्िक रू. ९००/- 
 कोल्ि स्टोर पसल वावर्िक रू. १०००/- 

१.४ सवारी साधन बबके्रता  

 िोटर साईकल, टेम्पो तथा साईकल बबके्रता वावर्िक रू. ३०००/- 
 हेभी इजतवपिेन्ट, बस, ट्रक, ट्रर्ातटर तथा कार बबके्रता वावर्िक रू. ६०००/- 
२ बबशषेज्ञ परामशथ तर्ा अन्र् व्र्ावसातर्क सेवा  
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 र्िककत्सक वावर्िक रू. १०००/- 
 कववराि वावर्िक रू. १०००/- 
 इजन्िननर्र वावर्िक रू. १०००/- 
 कानून व्र्वसार्ी/कानूनी सेवा/ल फिि  वावर्िक रू. १०००/- 
 लेिा पररक्षक वावर्िक रू. १०००/- 
 िन्त र्िककत्सक वावर्िक रू. १०००/- 
 अनुसन्धानकताि तथा परािशि िाता वावर्िक रू. १०००/- 
 कम्रु्टर एनाललष्ट तथा प्रोग्रािर वावर्िक रू. १०००/- 
 बीिा एिेन्ट वावर्िक रू. १०००/- 
 सभेर्र वावर्िक रू. १०००/- 
 अनुवािक वावर्िक रू. १०००/- 
 पशु र्िककत्सक वावर्िक रू. १०००/- 
 शरे्र िलाल वावर्िक रू. ३०००/- 
 सािान ढुवानीकताि तथा कम्पनी/सप्लार्सि वावर्िक रू. २०००/- 
 संस्थागत पेन्टर वावर्िक रू. ४०००/- 
३ तनमाथण व्र्वसार्  

 क शे्रणी वावर्िक रू. १००००/- 
 ि शे्रणी वावर्िक रू. ५०००/- 
 ग शे्रणी वावर्िक रू. ४०००/- 
 घ शे्रणी वावर्िक रू. ३०००/- 
४ उत्पादनमूलक उद्र्ोग  

 कोरा िाल वा अधि प्रशोर्धत िाल वा िेर गईरहेको वा अन्र् िाल सािान प्रर्ोग वा प्रशोधन गरी िाल सािान 
उत्पािन गने उद्र्ोग व्र्वसार्िा 

वावर्िक रू. ४०००/- 

५ उजाथमूलक उद्र्ोग  

 िलश्रोत, वारु्, सौर्िशजतत, कोइला, प्राकृनतक तेल, ग्र्ास, वार्ोग्र्ास तथा अन्र् श्रोतहरुबाट उिाि पैिा गने उद्र्ोग 
व्र्वसार्िा 

वावर्िक रू. ४०००/- 

६ कृवष तर्ा वनजन्र् उद्र्ोग (मूलताः कृवष वा वन पैदावारमा आधाररत उद्र्ोग व्र्वसार्मा)  

 फननििर उद्र्ोग (ननिािण, िररि तथा बबक्री) वावर्िक रू. ४०००/- 
 राइस लिल वावर्िक रू. ३०००/- 
 र्िर्ा प्रशोधन उद्र्ोग वावर्िक रू. ३०००/- 
 अिवुा कुिो उद्र्ोग तथा संकलन/िररि बबक्री केन्द्र वावर्िक रू. २०००/- 
 अलैंिी संकलन तथा िररि बबक्री केन्द्र वावर्िक रू. ३०००/- 
 र्िरैतो संकलन तथा िररि बबक्री केन्द्र वावर्िक रू. २०००/- 
 अन्र् िडिबुटी संकलन, प्रशोधन तथा िररि बबक्री केन्द्र वावर्िक रू. ३०००/- 
 पहाि ेकागि उद्र्ोग  वावर्िक रू. १५००/- 
७ खनीज उद्र्ोग  

 िनीि उत्िनन ्वा प्रशोधन गने उद्र्ोग व्र्वसार्िा वावर्िक रू. ५०००/- 
 िानेपानी प्रशोधन गने उद्र्ोग व्र्वसार्िा वावर्िक रू. ४०००/- 
८ पर्थटन उद्र्ोग  

 पर्िटक, आवास, िोटेल, होटेल, रेष्टुरा, ररसोटि, ट्राभल एिेन्सी, स्कीइङ, ग्लाइडिङ, वाटर रर््ाजफ्टङ, पोनी टे्रककङ, पिर्ात्रा, 
हटएर्र व्र्ालुननङ, प्र्ारा सेललङ, गल्फकोर्ि, पोलो, अश्वारोहण, आदि उद्र्ोग व्र्वसार्िा 

 

 होटल (र्िर्ा,नास्ता तथा लिठाई पसल) वावर्िक रू. २०००/- 
 होटल (र्िर्ा,नास्ता तथा िाना सिेत) वावर्िक रू. २५००/- 
 लि (गेष्ट हाउस िात्र) वावर्िक रू. ३०००/- 
 होटल एण्ि लि (र्िर्ा,नास्ता तथा िाना सिेत) वावर्िक रू. ५०००/- 
 होटल एण्ि लि (गेष्ट हाउस अट्र्ाज्ि कोठा सदहत) वावर्िक रू. ६०००/- 
 होटल एण्ि लि (अट्र्ाज्ि कोठा सदहत सेलिनार हल उपलब्ध) वावर्िक रू. ७०००/- 
 ररसोटि वावर्िक रू. १००००/- 
 टे्रककङ तथा ट्राभल एिेन्सी वावर्िक रू. २५००/- 
 होटल सम्बन्धी ताललि सञ्िालन गने होटल/इजस्टच्रु्ट वावर्िक रू. ५०००/- 
९ सेवा उद्र्ोग  

 छापािाना, परािशि सेवा, जिननङ्ग वेललङ्ग व्र्वसार्, िलर्ित्र व्र्वसार्, सावििननक पररबहन व्र्वसार्, फोटोग्राफी, 
प्रर्ोगशाला, हवाइ सेवा, शीत भण्िार आदि उद्र्ोग व्र्वसार्िा 

 

 छापािाना, अपसेट वप्रजन्टङ्ग प्रेस  वावर्िक रू. ५०००/- 
 छापािाना (स्क्रीन वप्रन्टको सेवा सदहतको)  वावर्िक रू. ३०००/- 
 छापािाना (स्क्रीन वप्रन्टको सेवा िात्र)  वावर्िक रू. २०००/- 

१० तनमाथण उद्र्ोग  

 सिक, पूल, रोपवे, रेलवे, ट्रललवस, टनेल, लाइङ बिृ तथा औद्र्ोर्गक, व्र्ापाररक एवं आवास कम्प्लेतस आदि ननिािण गरी 
सञ्िालन गने उद्र्ोग व्र्वसार्िा 

वावर्िक रू. ५०००/- 

 ग्रील उद्र्ोग वावर्िक रू. ४०००/- 
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११ संचार सेवा   

 ननिी क्षेत्रको हुलाक सेवा वावर्िक रू. २०००/- 
 ननिी क्षेत्रका टेललफोन वा िोबाईल सेवा प्रिार्क कम्पनी (शािा सिेत) वावर्िक रू. ५०००/- 
 टेललफोन, फ्र्ातस र फोटोकपी सेवा (इिेल, इन्टरनेट सदहतको)  वावर्िक रू. २०००/- 
 इिेल, इन्टरनेट सेवा िात्र अथवा टेललफोन, फ्र्ातस र फोटोकपी सेवा िात्र वावर्िक रू. १५००/- 
 ननिी क्षेत्रको कुररर्र सेवाको प्रधान कार्ािलर् वावर्िक रू. ४०००/- 
 ननिी क्षेत्रको कुररर्र सेवाको शािा कार्ािलर् वावर्िक रू. २५००/- 
 छपाई तथा प्रकाशन वावर्िक रू. ३०००/- 
 टाईवपङ्ग तथा कम्रु्टर िेतसटप सेवा वावर्िक रू. १०००/- 

१२ बबिीर् सेवा   

 नेपाल सरकारको पूणि स्वालित्विा रहेको बाहेक आर्थिक कारोबार गने वाखणज्र् बैक वावर्िक रू. ७०००/- 
 नेपाल सरकारको पूणि स्वालित्विा रहेको बाहेक आर्थिक कारोबार गने ववकास बैक वावर्िक रू. ६०००/- 
 आर्थिक कारोबार सिेत गने बबत्तीर् कम्पनीको िुख्र् कार्ािलर् वावर्िक रू. ६०००/- 
 बबत्तीर् कम्पनीको शािा कार्ािलर् वावर्िक रू. ५०००/- 
 आर्थिक कारोबार गने बबत्तीर् कम्पनीको शािा कार्ािलर् वावर्िक रू. ४०००/- 
 िनी ट्रान्सफर सेवा वावर्िक रू. ३०००/- 
 बीिा कम्पनीको शािा कार्ािलर् वावर्िक रू. ५०००/- 
 बबिेशी िुद्रा सटही वावर्िक रू. ३०००/- 
 र्धतोपत्र कारोबार वावर्िक रू. ३०००/- 
 सहकारी बैक वावर्िक रू. ४०००/- 

१३ स्वास््र् सेवा   

 गैरसरकारी अस्पताल/सािुिानर्क अस्पताल  वावर्िक रू. ६०००/- 
 नलसिङ्ग होि वावर्िक रू. ७०००/- 
 िेडिकल हल/और्धी पसल (िातटरको सेवा तथा ल्र्ाव सिेत उपलब्ध) वावर्िक रू. ४०००/- 
 िेडिकल हल/और्धी पसल (ल्र्ावको सेवा उपलब्ध) वावर्िक रू. ३०००/- 
 िेडिकल हल/और्धी पसल िात्र वावर्िक रू. २०००/- 

१४ लशिा सेवा   

 ननिी क्षेत्रका स्कुल, तर्ाम्पस, ववश्व ववद्र्ालर् वावर्िक रू. २०००/- 
 ताललि तथा अनुसन्धान केन्द्र वावर्िक रू. ४०००/- 
 टाईवपङ्ग, कम्रु्टर तथा भार्ा प्रलशक्षण संस्था वावर्िक रू. २०००/- 
 टाईवपङ्ग तथा कम्रु्टर प्रलशक्षण केन्द्र वावर्िक रू. १५००/- 
 भार्ा प्रलशक्षण संस्था वावर्िक रू. २०००/- 
 अन्तराजष्ट्रर् गैरसरकारी संस्था वावर्िक रू. ५०००/- 

१५ ममथत संभार सेवा   

 हेभी इजतवपिेन्ट बस, ट्रक, कार, िोटर साईकल, टेम्पो, साईकल ििित केन्द्र वावर्िक रू. २०००/- 
 हेभी इजतवपिेन्ट, बस ट्रक तथा ट्रर्ातटर ििित केन्द्र वावर्िक रू. ३०००/- 
 कार, िोटर साईकल, टेम्पो तथा साईकल ििित केन्द्र वावर्िक रू. २०००/- 
 िोटर साईकल, टेम्पो तथा साईकल ििित केन्द्र वावर्िक रू. १५००/- 
 रेडिर्ो, दट.भी., घिी ििित केन्द्र वावर्िक रू. १०००/- 
 प्रेशर कुकर, स्टोभ, दहटर ििित केन्द्र वावर्िक रू. १०००/- 
 टेललफोन सेट तथा बबद्रु्त सािाग्री ििित केन्ि वावर्िक रू. १०००/- 

१६ अन्र् सेवा   

 बबज्ञापन सेवा/बबज्ञापन एिेन्सी/कम्पनी  वावर्िक रू. १०००/- 
 बैिेलशक रोिगार सेवा/म्र्ान पावर कम्पनी (शािा सिेत) वावर्िक रू. ६०००/- 
 स्विेशी रोिगार सेवा वावर्िक रू. १०००/- 
 सेके्रटेररर्ल सेवा वावर्िक रू. २०००/- 
 हाउजिड्ि कम्पनी तथा घरिग्गा िररि बबक्री (ररर्ल स्टेट) वावर्िक रू. ५०००/- 
 व्रु्टी पालिर, केश श्रृंगार, ड्राई जतलनसि, फोटो स्टुडिर्ो, लसलाई आदि वावर्िक रू. २०००/- 
 व्रु्टी पालिर तथा श्रृंगार पसल वावर्िक रू. १०००/- 
 ड्राई जतलनसि वावर्िक रू. १०००/- 
 कलर ल्र्ाव तथा फोटो स्टुडिर्ो वावर्िक रू. ४०००/- 
 फोटो स्टुडिर्ो वावर्िक रू. १५००/- 
 शैलुन/हिाि सेवा वावर्िक रू. ९००/- 
 लसलाई टेलररड्ि सेवा (लेडिि एण्ि िेन्स)/लसलाई प्रलशक्षण केन्द्र सिेत वावर्िक रू. ४०००/- 
 लसलाई टेलररड्ि सेवा (लेडिि एण्ि िेन्स) वावर्िक रू. ३०००/- 
 साईनबोिि बनाउने पेजन्टङ्ग सेवा वावर्िक रू. १५००/- 
 पशु बधशाला वावर्िक रू. ४०००/- 
 िासु बबके्रता/फे्रस हाउस वावर्िक रू. ३०००/- 
 फूल तथा बबरुवा बबके्रता वावर्िक रू. १५००/- 
 पुल हाउस वावर्िक रू. ३०००/- 
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 िोटो व्र्वसार्ी वावर्िक रू. २०००/- 
 लससा, प्लाईउि बबके्रता वावर्िक रू. १५००/- 
 भाँिाकँुिा बबके्रता वावर्िक रू. २०००/- 
 जस्टल, काठ, फननििर बबके्रता वावर्िक रू. ३०००/- 
 िेलौना, उपहार (र्गफ्ट) बबके्रता वावर्िक रू. १०००/- 
 केबुल नेटवककि ङ्ग (ग्राहक संख्र्ाका आधारिा वावर्िक) रू. ५०००/- सम्ि 

१७ अन्र् व्र्वसार्  

 पाकि , वपकननक स्पट वावर्िक रू. १०००/- 
 तर्ालसनो वावर्िक रू. ५०,०००/- 
 टुर अप्रेटर वावर्िक रू. ३०००/- 
 िसाि पालिर वावर्िक रू. ३०००/- 

१८ अस्र्ार्ी हाटबजार वा घुम्ती पसल (अस्र्ार्ी हाटबजार वा घुम्ती पसल राखी गररने देहार्को व्र्वसार्मा पटके रुपमा 
देहार् बमोम्जम व्र्वसार् कर ललईने छ) 

 

 घुम्ती (िोबाइल) पसल, िुन्िा सिेतिा रू. ८०/- 
 िौपार्ा प्रनतगोटा रू. ५०/- 
 हाँस कुिुरा प्रनतगोटा रू. १०/- 
 साग सब्िी फलफूल पसल रू. ५०/- 
 अन्र् रू. २०/- 

१९ माधर्को बगीकरणमा समावेश नभएका सेवा, व्र्वसार्को कारोबार र स्तर हेरी   

 पाउरोटी उद्र्ोग वावर्िक रू. २०००/- 
 कृवर् बबउ बबिन भण्िार वावर्िक रू. १५००/- 
 पशु और्धी पसल एग्रो भेट वावर्िक रू. १५००/- 
 हाउस पेजन्टङ्ग वावर्िक रू. १०००/- 
 भेजन्टलेसन उद्र्ोग वावर्िक रू. ३०००/- 
 कस्िेदटक पसल वावर्िक रू. १०००/- 
 टेण्ट तथा तर्ाटररङ्ग सलभिस वावर्िक रू. ३०००/- 
 सभाहल सञ्िालन (व्र्ावसानर्क प्रर्ोिनका लार्ग) वावर्िक रू. ६०००/- 

अनुसूर्ि–५ 
(िफा ६ संग सम्बजन्धत) 

नेपालको संववधानको धारा २२८ (२) बिोजिि 
जडिबुटी, कवािी र जीवजन्तु करका दरहरू 

 
लस. नं. गाउँपाललका िेत्रलभत्र लगाईने जडिबुटी, कवािी र जीवजन्तु करको वववरण करको दर 

१   

   

   

   

   

   

अनुसूर्ि–६ 
(िफा ७ संग सम्बजन्धत) 

नेपालको संववधानको धारा २२८ (२) बिोजिि 
सवारी साधन करका दरहरू 

लस. नं. गाउँपाललका िेत्रलभत्र लगाईने सवारी साधन करको वववरण करको दर 

१ सवारी दताथ तर्ा बावषथक सवारी कर  

१.१ बस, ट्रक, लरी र अन्र् हेभी गािीिा रू.२०००/- 
२.२ भािाका कार िीपिा रू.१०००/- 
२.३ भािाको टेम्पोिा रू.५००/- 
२.४ भािाको लिननबसिा रू.१०००/- 
२.५ ननिी कार, टेम्पो, लिननबसिा रू.१०००/- 
२.६ स्कुटर, िोटरसाईकल तथा अन्र् सवारी साधनिा रू.५००/- 
२.७ ठेला तथा ररतसािा रू.२००/- 

२ 
पटके सवारी कर (नगरपाललकाले आफैले बनाएको वा आफुलाई हस्तान्तरण भई आएको सिकमा देहार् बमोम्जम पटके 
सवारी कर लगाउने छ) 

 

२.१ ननिी तथा भािाका बस, ट्रक, र टै्रतटरिा रू.५०/- 
२.२ लिननबसिा रू.४०/- 
२.३ ननिी तथा भािाका कार, टेम्पोिा रू.४०/- 
२.४ अन्र् सवारी साधनिा रू.२०/- 
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अनुसूर्ि –७ 
(िफा ८ संग सम्बजन्धत) 

नेपालको संववधानको धारा २२८ (२) बिोजिि 
ववज्ञापन करका दरहरू 

 
लस. नं. गाउँपाललका िेत्रलभत्र लगाईने ववज्ञापन करको वववरण करको दर 

१ कपिाको व्र्ानर वनाई बबज्ञापन गरे वापत प्रनतवगि लिटर रू.२०/- 
२ पसलिा राखिएको स्थार्ी होडिङ बोिि/साईनबोिििा बावर्िक प्रनतवगि कफट रू.२५/- 
३ होडिङ बोििको अरननको राििागि र बिारक्षेत्र (वपि सिक) बावर्िक प्रनतवगि कफट रू.६०/- 
४ होडिङ बोििको राििागि बाहेक अन्र् क्षेत्र र सिक बावर्िक प्रनतवगि कफट रू.३५/- 

अनुसूर्ि –८ 

(िफा ९ संग सम्बजन्धत) 
नेपालको संववधानको धारा २२८ (२) बिोजिि 

मनोरञ्जन करका दरहरू 
लस. नं. गाउँपाललका िेत्रलभत्र लगाईने मनोरञ्जन करको वववरण करको दर 

१ लसनेिाहल  तथा  लभडिर्ोहलको प्रवेश दटकटिा प्रवेश शुल्कको २ प्रनतशत 
२ सांस्कृनतक प्रिशिनहल तथा र्थर्टरको प्रवेश दटकटिा प्रवेश शुल्कको २ प्रनतशत 
३ सांर्गनतक कार्िक्रि तथा अन्र् िनोरन्िनात्िक कार्िक्रि प्रिशिन स्थलहरूिा (प्रवेश दटकटिा) प्रवेश शुल्कको २ प्रनतशत 
४ ऐनतहालसक स्थल, पुराताजत्वक स्थल, एवं धालििक िहत्वका सम्पिाका स्थलहरूिा (प्रवेश दटकटिा) प्रवेश शुल्कको 

(ऐनतहालसक स्थल, पुराताजत्वक स्थल र धालििक िहत्वका सम्पिािा प्रवेश गिाि नेपाली नागररकलाई कुनै शुल्क ललईने 
छैन)् 

२ प्रनतशत 

५ गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र िेिाईने िाि,ु सकि स, िटक आदििा प्रनतदिन रू. ५००/- 
६ गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र लगाईने व्र्ावसानर्क लभडिर्ो कर (प्रनत लभडिर्ो प्रनतबर्ि) रू. ५००/- 

 
अनुसूर्ि –९ 

(िफा १० संग सम्बजन्धत) 
नेपालको संववधानको धारा २२८ (२) बिोजिि 

बहाल बबटौरी शुल्कका दरहरू 
 

लस. नं. गाउँपाललका िेत्रलभत्र लगाईने बहाल बबटौरी शुल्कको वववरण शुल्कको दर 

१   
२   
३   
४   
५   
६   

अनुसूर्ि –१० 
(िफा ११ संग सम्बजन्धत) 

नेपालको संववधानको धारा २२८ (२) बिोजिि 
पार्कथ ङ शुल्कका दरहरू 

 
लस. नं. गाउँपाललका िेत्रलभत्र लगाईने पार्कथ ङ शुल्कको वववरण शुल्कको दर 

१ गाउँपाललकाले तोकेको सवारी पाकि िा पाककि ङ गररएका बस, लिननबस, ट्रक ट्र्ातटरिा पाककि ङ गने सिर्को आधारिा एक 
पटकिा 

रू.४०/- 

२ गाउँपाललकाले ननिािण गरी सञ्िालन गरेको सुबबधा सम्पन्न बसपाकि िा नगरसभाले ननधािरण गरे बिोजिि  

३ गाउँपाललकाले तोकेको कार पाककि ङ क्षेत्रिा पाककि ड्ि गने कारिा पाककि ङ गने सिर्को आधारिा एक पटकिा रू.२०/- 
४ अन्र् सवारी साधनहरुका लार्ग गाउँपाललकाले तोकेका क्षेत्रहरुिा पाककि ङ सिर्को आधारिा एक पटकिा रू.१५/- 

अनुसूर्ि –११ 
(िफा १२ संग सम्बजन्धत) 

नेपालको संववधानको धारा २२८ (२) बिोजिि 
टे्रर्कङ, कोर्ोर्कि,  क्र्ानोईङ, बन्जी जम्म्पङ, म्जपफ्लार्र र रर्ाम्फ्टङ शुल्कका दरहरू 

 
लस. नं. गाउँपाललका िेत्रलभत्र लगाईने टे्रर्कङ, कोर्ोर्कि,  क्र्ानोईङ, बन्जी जम्म्पङ, म्जपफ्लार्र र रर्ाम्फ्टङ शुल्कको वववरण शुल्कको दर 

१ प्रनत बोट(ढंुगा) रू.२००/- 
२ कार्ोककङ  रू.५०/- 
३ अन्र् रू.१००/- 
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अनुसूर्ि –१२ 

(िफा १३ संग सम्बजन्धत) 
नेपालको संववधानको धारा २२८ (२) बिोजिि 

सेवा शुल्क, दस्तुरका दरहरू 
लस. नं. गाउँपाललका िेत्रलभत्र लगाईने सेवा शुल्क, दस्तुरको वववरण शुल्कको दर 

१ गाउँपाललकाले ननिािण, सञ्िालन तथा व्र्वस्थापन गरेका ननम्न स्थलहरूको उपर्ोग गरे बापत  

१.१ सेवा केन्द्र  

१.२ सावििननक शौिालर् रू.५/- 
१.३ सेलिनार हल, ताललि हल  

१.४ आधुननक शविाह गहृ  

१.५ सरसफाई सेवा शुल्कः गाउँपाललकाको सफाई साधन/गािीबाट फोहर िैला संकलन गररने शहरी क्षेत्रिा प्रनतघर प्रनतिदहना रू.२००/- 
२ नेपाली नागररकता प्रमाणपत्रको लसफाररस  

 बंशि र िन्िको आधारिा ननशुल्क 

 अंर्गकृत तथा बैवादहक अंर्गकृत रू.१०००/- 
 नािथर संशोधन तथा प्रिाखणत रू.२००/- 
 नाता प्रमाणणत रू.१००/- 
 घरिग्गा अिल सम्पत्ती िूल्र्ांकन (बबध्र्ाथीलाई ४० प्रनतशत छुट) रू.३/- प्रनत हिार 
६ घरजग्गाको नामसारी लसफाररस  

 ५(पांि) रोपनी सम्ि  रू.१००/- 
 १०(िश) रोपनी सम्ि  रू.१५०/- 
 २०(बीस) रोपनी सम्ि  रू.२००/- 
 ३०(तीस) रोपनी सम्ि  रू.२५०/- 
 ३०(तीस) रोपनी सम्ि  रू.३००/- 
 ४०(िाललस) रोपनी सम्ि  रू.३५०/- 
 ५०(पिास) रोपनी सम्ि वा सो भन्िा िार्थ रू.५००/- 
 नरबढी तथा छुट िग्गा िताि लसफाररस रू.२०००/- 
 िोही लगत कट्टा लसफाररस रू.१०००/- 
७ घरजग्गा रम्जष्ट्टे्रशन लसफाररस   

 रािीनािा/ रजिष्टे्रशन पास लसफाररस रू.४००/- 
 अंश बण्िा पास लसफाररस रू.२००/- 
 बकस पास लसफाररस रू.५००/- 
८ व्र्म्क्तगत घटना सम्बन्धी लसफाररस  

 पंिीकरण ऐन लागु हुन अनघको िन्ि प्रिाखणत र बबवाह िताि प्रिाखणत रू.३००/- 
 पंिीकरण ऐन लागु भएपनछको िन्ि प्रिाखणत र बबवाह िताि प्रिाखणत रू.२५०/- 
 पंिीकरण ऐन लागु हुन अनघको सम्बन्ध बबच्छेि प्रिाखणत रू.५००/- 
 पंिीकरण ऐन लागु भएपनछको सम्बन्ध बबच्छेि प्रिाखणत रू.३००/- 
 बसाइ सराइ प्रिाखणत रू.२५०/- 
 िाररबत्रक लसफाररस तथा प्रिाखणत रू.२००/- 
 बसोबास लसफाररस तथा प्रिाखणत रू.३००/- 
९ चारर्कल्ला प्रमाणणत र घरबाटो प्रमाणणत  

 ४ ककत्तासम्ि रू.४००/- 
 ४ ककत्ताभन्िा िार्थ रू.६००/- 

१० उद्र्ोग स्र्ापनाको लाधग लसफाररस   

 घरेलु उद्र्ोग स्थापनाको लार्ग लसफाररस  रू.५००/- 
 अन्र् उद्र्ोग स्थापनाको लार्ग लसफाररस  रू.१०००/- 
 व्र्वसार् सञ्िालन िताि तथा लसफाररस रू.३००/- 

११ बबद्रु्त, टेललफोन जिानको लाधग लसफाररस  

 घरार्सी प्रर्ोिन रू.२००/- 
 व्र्ावसानर्क प्रर्ोिन रू.५००/- 

१२ अन्र् बबबबध लसफाररस  
 सवै ककलसिका सिििीन िस्तुर रू.५००/- 
 अपुतालीको लसफाररस रू.२०००/- 
 बैिेलशक रोिगारको लसफाररस रू.५००/- 
 स्विेशी पेन्सन पट्टाको लसफाररस रू.३००/- 
 बबिेशी पेन्सन पट्टाको लसफाररस रू.१०००/- 
 अंगे्रिी भार्ािा गररने (िूल्र्ांकन बाहेक) ववलभन्न लसफाररस रू.१०००/- 
 अन्र् बबबबध लसफाररस रू.४००/- 

१३ ननवेिन िताि िस्तुर रू.५०/- 
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१४ 
बबशषे लसफाररसहरु   

 छात्रववृत्त लसफाररस ननःशुल्क 

 सािाजिक सुरक्षा कार्िक्रिका लार्ग नािावली लसफाररस ननःशुल्क 

 प्राकृनतक प्रकोप वपडित राहत लसफाररस ननःशुल्क 

 असतत अपाङ्ग पररिर् पत्रको लसफाररस ननःशुल्क 

 असहार्, असतत आर्थिक सहार्ता लसफाररस ननःशुल्क 

१५ नक्शा पास   
 RCC Building प्रनत स्तवार्र कफट  रु.५/- 
 Load Bearing Building प्रनत स्तवार्र कफट रु.३/- 

 कच्िी ढंुगा िाटोको िोिाई प्रनत स्तवार्र कफट रु. १/- 

 ढंुगा, ईट्टा र लसिेन्टको िोिाई प्रनत स्तवार्र कफट रु. २/- 

 अस्थार्ी टहरा, ट्रस आदि प्रनत स्तवार्र कफट रु. १/- 

 नतशा पास बुक रु.३००/- 

 
 
 
 

अनुसूर्ि –१३ 
(िफा १४ संग सम्बजन्धत) 

नेपालको संववधानको धारा २२८ (२) बिोजिि 
पर्थटन शुल्कका दरहरू 

 
लस. नं. गाउँपाललका िेत्रलभत्र लगाईने पर्थटन शुल्कको वववरण शुल्कको दर 

१   

२   

३   

४   

 

 

 

 


