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सभामा पास भएको ममम िः २०७७/०३/१० 

बडिगाि गाउँपाडिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको डवधेर्क 

प्रस्तावनााःबमिगाि गाउँपामिकाको आमथिक वर्ि२०७७/७८ को अथि सम्बन्धी प्रस् ाविाई कार्ािन्वर्न 

गनिको मनममत्त स्थानीर् कर  था शलु्क संकिन गने, छुट मिने  था आर् संकिनको प्रशासमनक 

व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको संमवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोमिम बमिगाि 

गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. संडिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाम “आमथिक ऐन, २०७७” रहेको छ । 

 (२) र्ो ऐन २०७७ साि श्रावण १ ग ेिमेि बमिगाि गाउँपामिका के्षत्रमा िागू हुनेछ । 

२. सम्पडत कराःबमिगाि गाउँपामिका के्षत्रमभत्र अनसूुमि (१) बमोमिम सम्पमत्त कर कर िगाइने र 

असूि उपर गररनछे । 

३. भूडम कर (मािपोत):बमिगाि गाउँपामिका के्षत्रमभत्र अनसूुमि (२) बमोमिम भूमम कर 

(मािपो ) िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 
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४. घर वहाि कराःबमिगाि गाउँपामिका के्षत्रमभत्र कुनै व्र्मि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, 

ग्र्ारिे, गोिाम, टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूर ैआमंशक  वरिे वहािमा मिएकोमा अनसूुमि 

(३) बमोमिम घर िग्गा वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ ।  

५. व्र्वसार् कराःबमिगाि गाउँपामिका के्षत्रमभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूिँीग  िगानी र 

आमथिक कारोवारका आधारमा अनसूुमि (४) बमोमिम व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर 

गररनेछ । 

६. जडिबुटी, कवािी र जीवजन्तु कराःबमिगाि गाउँपामिका के्षत्रमभत्र कुनै व्र्मि वा संस्थािे 

ऊन, िोटो, िमिबटुी, वनकस, कवािी माि र प्रिमि  कानूनिे मनरे्ध गररएको िीविन्  ु

वाहकेका अन्र् मत  वा माररएका िीविन् कुो हाि, मसङ, प्वािँ, छािा िस् ा बस् कुो 

व्र्वसामर्क कारोवार गरवेाप  अनसूुमि (५) बमोमिमको कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कराःबमिगाि गाउँपामिका के्षत्रमभत्र ि ाि  भएका सवारी साधनमा अनसूुमि (६) 

बमोमिम सवारी साधन कर िगाइने र असिु उपर गररनछे । र, प्रिशे काननु स्वीकत   भई सो 

काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोमह बमोमिम हुनेछ । 

८. डवज्ञापन कराःबमिगाि गाउँपामिका के्षत्रमभत्र हुने मवज्ञापनमा अनसूुमि (७) बमोमिम मवज्ञापन 

कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । र, प्रिशे काननु स्वीकत   भई सो काननुमा अन्र्था 

व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोमह बमोमिम हुनेछ   

९. मनोरन्जन कराःबमिगाि गाउँपामिका के्षत्रमभत्र हुने मनोरन्िन व्र्वसार् सेवामा अनसूुमि (८) 

बमोमिम व्र्वसार् कर िगाइने र असिु उपर गररनछे । र, प्रिशे काननु स्वीकत   भई सो 

काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोमह बमोमिम हुनेछ । 

१०. बहाि डबटौरी शुल्काःबमिगाि गाउँपामिका के्षत्रमभत्र आफुिे मनमािण, रिेििे वा संिािन 

गरकेा अनसूुमि (९) मा उल्िेि भए अनसुार हाट बिार वा पसिमा सोही अनसूुमिमा भएको 

व्र्वस्था अनसुार बहाि मबटौरी शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

११. पाडकि ङ शुल्काःबमिगाि गाउँपामिका के्षत्रमभत्र कुनै सवारी साधनिाई पामकि ङ समुवधा उपिब्ध 

गराए वाप  अनसूुमि (१०) बमोमिम पामकि ङ शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनछे। 

१२. सेवा शुल्क, दस्तुराःबमिगाि गाउँपामिकािे मनमािण, संिािन वा व्र्वस्थापन गरकेा अनूसूमि 

(११) मा उमल्िमि  स्थानीर् पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवा्ाहीबाट सोही 

अनसूुमिमा व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१३. पर्िटनशुल्काःबमिगाि गाउँपामिकािे आफ्नो के्षत्रमभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट अनसूुिी (१२) 

मा उमल्िमि  िरमा पर्िटन शलु्क िगाईन ेर असिु उपर गररनेछ । र, प्रिशे काननु स्वीकत   

भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोमह बमोमिम हुनछे । 

१४. कर छुटाःर्स ऐन बमोमिम कर म ने िामर्त्व भएका व्र्मि वा संस्थाहरुिाई कुनै पमन 

मकमसमको कर छुट मिईने छैन  
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१५. कर तथा शुल्क संकिन सम्बडन्ध कार्िडवडधाः र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार कर  था 

शलु्क संकिन सम्बमन्ध कार्िमवमध बमिगाि गाउँपामिका,गाउ ँकार्िपामिकािे  ोके अनसुार हुन े

छ । 

 

अनुसुची १ 

सम्पडि कर 

कार्िपाडिकािे डनर्िर् गर ेबमोडजम हुने ।त्र्सको जानकारी सुचना टाँस गरी डदने । 

                         अनुसूची २ 

भूडमकर )मािपोत:(  

िबाांङ  ,राङमिफाटँ, राक्से ,छमिङ्ुग ,िोगीबगर ,ग्वािीिौर ,ि ुािि ,ररिेटारी ,टारी ,िहरे , ाि ,

ठुिािे  ,िांगिौर ,िार ,िौिार ,ठुिाबेसी ,मि िौर ,मछसफाटँ ,ठुिािौर ,सानोिौर ,माके ,िाि ,

धाईरीफाटँ ,मभमगाि ,टोपगािे ,मिच्छे ,मसमििौर,िोबाट ाा  ,ठाम्कािािँा ,िािँागाउँ ,मैििे ,गैराबारी ,

कबाघेए ,बन्िारे ,मिवुा ,िमिांग िोिा र र्स के्षत्रको आसपासको िे  साथै मध्र् पहािी िोक मागिको 

िार्ाबँार्ामँा पने िग्गाको मनम्न अनसुार मािपो  िर कार्म गने |  

क्र.सं. रािस्वको के्षत्र िाि ु

आ.व.को 

िर 

प्रस् ामव  

िर 

पसु्ट्र्ाई कैमफर्  

१. न्रू्न म ५०/- ५०/-   

२. ५ रोपनी सम्म प्रम  

रोपनी  

६०/- ६०/-   

३. १० रोपनी सम्म प्रम  

रोपनी 

७०/- ७०/-   

४. १० रोपनी भन्िा मामथ 

प्रम  रोपनी 

८०/- ८०/-   

 

मामथ उल्िेमि  के्षत्र मभत्र नपने साथै रािमागिको िार्ा बार्ा पने िरबारी  था मभि् काल्ना र्स 

गाउँपामिकाको मसमा मभत्रको सम्पूणि िग्गामा मनम्न अनसुार मािपो  िर कार्म गने | 

क्र.सं. रािस्वको के्षत्र िाि ु

आ.व.को िर 

प्रस् ामव  

िर 

पसु्ट्र्ाई कैमफर्  

१. न्रू्न म २०/- २०/-   

२. २० रोपनी सम्म प्रम  

रोपनी 

१०/- १०/-   
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३. ४० रोपनी सम्म प्रम  

रोपनी 

१५/- १५/-   

४. ६० रोपनी सम्म प्रम  

रोपनी 

२०/- २०/-   

५. ६० रोपनी भन्िा 

मामथ प्रम  रोपनी 

२५/- २५/-   

 

प्रत्रे्क बर्ि मािपो  नबझुाउने व्र्मििाई प्रम  बर्ि १० %का िरिे मािपो  िरीवाना थप्ि ैिमगने छ |  

अनुसुची ३ 

घरवहाि कर 

आफ्नो के्षत्रमभत्रको घर, पसि, ग्र्ारिे, गोिाम, टहरा, शेि, (छप्पर(, कारिाना, िग्गा, वा पोिरी पूर ै

वा आमंशक रूपमा बहािमा मिएकोमा सम्बमन्ध  धनीबाट बहाि रकमको िशप्रम श  । 

अनुसुची ४ 

व्र्वसार् कर 

क्र.सं. रािस्वको के्षत्र िाि ु

आ.व.को 

िर 

प्रस् ामव  िर पसु्ट्र्ाई कै

. 
ि ाि  शलु्क वामर्िक कर 

१. ब्र्ापाररक बस्तु     

१.१ गहना पसि ३०००/- ३०००/- 2500   

१.२ साईकि  १५००/- १५००/- 1000   

१.३ मोटरसाईकि ५०००/- ५०००/- 4500   

१.४ ट्र्ाक्टर ५५००/- ५५००/- 5000   

१.५ िारपाङ्े हिकुा 

सवारी 

६०००/- ६०००/- 4500   

१.६ बस  था ट्रक १००००/- १००००/- 9000   

१.७ हाििवेर्र १००००/- १००००/- 9000   

१.८ रगँरोगन  था मससा 

पसि 

३०००/- ३०००/- 2500   

१.९ पेट्रोि पम्प १५०००/- १५०००/- 14000   

१.१० कम्प्र्टुर, मवििुीका 

सामान, क्र्ामेरा, मटभी 

पसि 

२५००/- २५००/- 2000   
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१.११ िमैनक उपभोग्र् 

सामानको थोक 

मवके्र ा 

२०००/- 2000/- 1500   

१.१२ मकराना पसि १०००/- १२००/- 1000   

१.१३ फिफुि  था  रकारी 

पसि 

५००/- १२००/- 1000   

१.१४ स ुी उन पसि १०००/- १०००/- 1000   

१.१५ फेन्सी पसि सानो र 

ठुिो क्रमशिः 

१५०० र 

२५००/- 

१५०० र 

२५००/- 

1000 

2000 

  

२ डनमािर् व्र्वसार् 

२.१ मनमािण व्र्वसार् क बगि १७०००/- 20000/- १७०००/-   

२.२ मनमािण व्र्वसार् ि 

बगि 

१६०००/- 18000/- 15000/-   

२.३ मनमािण व्र्वसार् ग बगि १५०००/- १५०००/- 13000/-   

२.४ मनमािण व्र्वसार् घ बगि १४०००/- १४०००/- 12000/-   

३ उत्पादनमुिक उद्योग 

३.१ िाउममन/िाउिाउ 

उद्योग 

२०००/- २०००/- 1500/-   

३.२ मैनबत्ती उद्योग १०००/- 1200/- १०००/-   

३.३ कापी उद्योग १०००/- 1200/- १०००/-   

४ उजािमुिक उद्योग 

४.१ हाईड्रो पावर प्रामि २५०००/- 30000/- २५०००/-   

४.२ वार्/ुसौर्ि उिाि/ साना 

ििमवद्य ु केन्र 

प्रम  

मकिोवाट 

रु. २००/- 

प्रम  

मकिोवाट 

रु. २००/- 

प्रम  

मकिोवाट 

रु. २००/- 

  

४.३ कोईिा उद्योगर अन्र् 

उिािमिुक उद्योगहरु 

४५००/- ४५००/- ४५००/-   

५ कृषी तथा बनजन्र् उद्योग 

५.१ कुटानी मपसानी 

समह को  ेि पेल्ने 

ममि 

१५००/- १५००/- 1200/-   
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५.२ कुटानी मपसानी ममि १०००/- 1200/- 800   

५.३ फमनििर उद्योग ५०००/- 6000 ५०००/-   

५.४ पश ुिाना उद्योग १०००/- 1200 १०००/-   

५.५ पोल्ट्री फमि  ३०००/- ३०००/- 2500   

५.६ बगँरु पािन ३०००/- ३०००/- 2500   

५.७ भैसीपािन ब्र्बसार् १०००/- १०००/- 500   

५.८ गाईपािन ब्र्बसार् १०००/- १०००/- 500   

५.९ बाख्रापािन व्र्बसार् १०००/- १०००/- 500   

५.१० स-ममि ५०००/- ५०००/- 4500   

५.११ िसु  था अन्र् िसु/ 

पेर् पिाथि 

१०००/- 1500 १०००/-   

५.१२ मसिा ममि ५००/- ५००/- ५००/-   

६.सबै प्रकारका िमनि उद्योगहरु १५०००/- १५०००/ 1400   

७. पर्िटन उद्योग 

७.१ होटि उच्ि १००००/- १००००/- 8000   

७.२ होटि मध्र्र्म ५०००/- ५०००/- 4500   

७.३ होटि सानो २०००/- 2500 २०००/-   

७.४ साना मिर्ा/िािा/ 

िाना पसि 

१०००/- 1200 १०००/-   

७.५ रषुे्टरने्ट  था बार ५०००/- ५०००/- 4500   

७.६ िि भै मिष्टीिरी 

सामान बेच्न े

६०००/- ६०००/- 5500   

८. सेवा उद्योग 

८.१ अफसेट प्रेस ५०००/- ५०००/- 4500   

८.२ िेटर प्रेस १०००/- 1200 १०००/-   

८.३ ििमित्र मभमिर्ो २५००/- २५००/- 2000   

८.४ सावििमनक पररवहन 

सेवा बमिगाि 

गाउँपामिकामभत्र प्रधान 

कार्ाििर् भएको 

४०००/- ४०००/- 3500   

८.५ सावििमनक पररवहन २०००/- 2500 २०००/-   
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सेवा बमिगाि 

गाउँपामिकामभत्र शािा 

कार्ाििर् भएको 

८.६ फोटो्ाफी २०००/- २०००/- 1500   

८.७ प्रर्ोगशािा २५००/- २५००/- 2000   

९. डनमािर् उद्योग 

९.१ मसमेन्ट ब्िक उद्योग ५०००/- ५०००/- 4500   

९.२ मेटि/म्ि उद्योग ३०००/- 2500 ३०००/-   

९.३ ढुङगा उद्योग ४०००/- ४०००/- 3500   

९.४ ईट्टा उद्योग ५५००/- ५५००/- 5000   

९.५ पानी उद्योग १०००/- 1500 १०००/-   

१०. सँचार सेवा 

१०.१ मनिी मोवाईि सेवा 

केन्र 

२०००/- २०००/- 1500   

१०.२ मनिी टेमिफोन  था 

फ्र्ाक्स,फोटोकपी 

सेवा 

२०००/- २०००/- 1500   

१०.३ मोवाईि ममि  केन्र १५००/- 2500 2000   

१०.४ कुररर्र सवेा २०००/- 2500 २०००/-   

१०.५ साईवर सवेा २०००/- 2500 २०००/-   

१०.६ स्क्रीन मप्रन्ट  था 

प्रकासन 

२०००/- 2500 २०००/-   

११. डवडिर् सेवा 

११.१ आमथिक कारोवार गने 

मवमत्तर् कम्पनीको 

मखु्र् कार्ाििर् 

४०००/- 4500 ४०००/-   

११.२ आमथिक कारोवार गने 

मवमत्तर् कम्पनीको 

शािा कार्ाििर् 

३०००/- 3500 ३०००/-   

११.३ वीमा कम्पनी ३०००/- 3500 ३०००/-   

११.४ मविशेी मरुा सटही ३०००/- 3500 ३०००/-   
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११.५ मनी ट्रान्सफर ३०००/- 3500 ३०००/-   

११.६ मध ोपत्र कारोवार ३०००/- 3500 ३०००/-   

११.७ सहकारी बैकँ ३०००/- 3500 ३०००/-   

११.८ मनिी के्षत्रका वामणज्र् 

बैकहरु 

५०००/- 5500 ५०००/-   

११.९ सहकारी ि ाि  शलु्क २०००/- 0 0   

११.९ सहकारी सेवा सलु्क 0 0 2000   

१२. स्वास््र् सेवा 

१२.१ गैह्र सरकारी अस्प ाि २५०००/- २५०००/- 24000   

१२.२ सामिुामर्क अस्प ाि ५०००/- ५०००/- 4500   

१२.३ मनिी अस्प ाि ३५०००/- 25000 20000   

१२.४ नमसिङ होम २००००/- 15000 13000   

१२.५ ल्र्ाव  था मक्िमनक १००००/- १००००/- 8000   

१२.६ और्धी पसि ५०००/- 6000 ५०००/-   

१२.७ ििीबटुी पसि ३०००/- ३०००/- 2500   

१२.८ पश ुस्वास््र् और्धी 

पसि 

२०००/- २०००/- 1800   

१३. डवशेषज्ञ/परामशि तथा अन्र् व्र्वसाडर्क सेवा 

१३.१ मिमकत्सक १००००/- १००००/- १००००/-   

१३.२ िन्  मिमकत्सक ८०००/- ८०००/- ८०००/-   

१३.३ पश ुमिमकत्सक ८०००/- ८०००/- ८०००/-   

१३.४ ईमञ्िमनर्र १००००/- १००००/- १००००/-   

१३.५ काननु व्र्वसार्ी १००००/- १००००/- १००००/-   

१३.६ िेिापररक्षक क बगि ८०००/- ८०००/- ८०००/-   

१३.७ िेिापररक्षक ि बगि ७०००/- ७०००/- ७०००/-   

१३.८ िेिापररक्षक ग बगि ६०००/- ६०००/- ६०००/-   

१३.९ िेिापररक्षक घ बगि ५०००/- ५०००/- ५०००/-   

१३.१० मवमा एिेन्ट ५०००/- 6000 ५०००/-   

१३.११ सभेर्र ५०००/- ५०००/- 4500/-   

१३.१२ अनवुािक ३०००/- ३०००/- 2500   

१३.१३ नोटर पमब्िक सेवा ५०००/- ५०००/- ५०००/-   
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१३.१४ अनसुन्धानक ाि ४०००/- ४०००/- ४०००/-   

१३.१५ सामान ढुवानीक ाि  

कम्पनी 

९०००/- ९०००/- ९०००/-   

१३.१६ ससँ्थाग  पेन्टर ५०००/- ५०००/- ५०००/-   

१३.१७ सामान ढुवानी 

ब्र्बसार्ी 

० 3000 3000   

१४. डशिा सेवा 

१४.१ नीमि के्षत्रका क्र्ाम्पस  २५०००/- २५०००/- २५०००/-   

१४.२ नीमि के्षत्रका मामव २००००/- 25000 २००००/-   

१४.३ नीमि के्षत्रका आमव १५०००/- 18000 १५०००/-   

१४.४ नीमि के्षत्रका प्रामव १००००/- 12000 १००००/-   

१४.५ नीमि के्षत्रका पवुि  प्रामव ५०००/- 6000 ५०००/-   

१४.६ नीमि के्षत्रका 

होस्टेिहरु 

१००००/- 15000 12000   

१४.७  ामिम  था 

अनसुन्धान केन्र 

८०००/- 5000 4000   

१४.८ प्रामवमधक मशक्षािर् १००००/- 15000 १००००/-   

१४.९ कम्प्र्टुर प्रमशक्षण 

केन्र 

५०००/- ५०००/- ५०००/-   

१४.१० ट्र्शुन  था कोमिङ 

सेन्टर 

१००००/- 15000 13000   

१४.११ भार्ा प्रमशक्षण केन्र १००००/- १००००/- १००००/-   

१५. ममित सँभार केन्र 

१५.१ बस/ट्रक/कार/िीप ५०००/- ५०००/- 4000   

१५.२ मोटरसाईकि ४०००/- ४०००/- 3500   

१५.३ साईकि  था अन्र् १५००/- 2000 १५००/-   

१५.४ रमेिर्ो/मटभी/घिी/अन्र् 

मविर्् ुीर् सामान 

१०००/- 1500 १०००/-   

१६. अन्र् सेवा 

१६.१ मवज्ञापन एिेन्सी १००००/- १००००/- १००००/-   

१६.२ बैिमेशक रोिगार सेवा १००००/- १००००/- १००००/-   
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१६.३ स्विशेी रोिगार सेवा ५०००/- ५०००/- ५०००/-   

१६.४ ब्रू्टी पाििर २०००/- २०००/- 1800   

१६.५ ड्राई मक्िनसि २०००/- २०००/- 1800   

१६.६ फोटो स्टुमिर्ो १५००/- १५००/- 1200   

१६.७ साईनबोिि  पेमन्टङ सेवा २०००/- २०००/- 1800   

१६.८ पश ुवधशािा २०००/- २०००/- 1800   

१६.९ हाउमिङ कम्पनी  था 

घरिग्गा िररिमवक्री 

२००००/- 25000 22000   

१७. माशु पसि 

१७.१ माश ुमममश्र  कुिरुा र 

माछा बाहेक 

२०००/- 2500 २०००/-   

१७.२ माश ुकुिरुा १०००/- 1500 1200   

१७.३ माश ुिसी बोका २०००/- 2200 २०००/-   

१७.४ माश ुरागँा/बगँरु १०००/- 1500 1200   

१७.५ माछा १०००/- 1500 १०००/-   

१८. माडथको बगीकरर्मा नपरकेा डवडवध 

१८.१ मसिाई केन्र/मसिाई 

प्रमशक्षण केन्र 

२०००/- 2000 1800   

१८.२ कवािी ३०००/- 3500 ३०००/-   

१८.३ टेिसि १५००/- १५००/- 1200   

१८.४ ितु्ता पसि १५००/- १५००/- 1200   

१८.५ भािँा पसि २५००/- 3000 २५००/-   

१८.६ िरुा पसि टङ्कीमा 

रािेको 

५००/- 1000 ५००/-   

१८.७ काठ  था स्टीि 

फमनििर पसि 

५०००/- 5500/- ५०००/-   

१८.८ िस्मा पसि २०००/- २०००/- 1500   

१८.९ मेमशनरी पाटिपिुाि  

पसि 

५०००/- ५०००/- 4500   

१८.१० हिाम पसि १०००/- 1500/- 1300   

१८.११ ड्राङमभङ ईमन्स्टच्र्टु ५०००/- 5000 4500   
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१८.१२ पान पसि ५००/- 1000 ५००/-   

१८.१२ मिमिटि किर ल्र्ाव २५००/- २५००/- 2000   

१८.१४ अमिर्ो/मभमिर्ो 

क्र्ासेट सेन्टर 

१०००/- 1500 १०००/-   

१८.१५ िगु्ध सहकारी सघँ २५००/- २५००/- 2000   

१८.१६ िगु्ध िेरी २०००/- २०००/- 1800   

१८.१७ स्र्ानीटरी सामानको 

पसि 

२०००/- २०००/- 1800   

१८.१८ ग्र्ासँमसमिण्िर मवके्र ा ४०००/- 5000 4500   

१८.१९ कोल्ि मड्रङ्क्स पसि १५००/- 2000 १५००/-   

१८.२० कस्टमेमटक पसि 

ठुिो र सानो क्रमशिः 

१०००/- 

र२०००/- 

2500/- र 

1500/- 

2000/- र 

1200/- 

  

१८.२१ स्टेशनरी होिसेि ५०००/- 5000 4500   

१८.२२ स्टेशनरी पसि २०००/- 2500 २०००/-   

१८.२३ पत्रपमत्रका पसि १०००/- 1200 १०००/-   

१८.२४ ममष्ठान्न पसि १०००/- 1200 १०००/-   

१८.२५ मिःमिः रषुे्टरा ँ १५००/- १५००/- 1200   

१८.२६ भोिनािर् २०००/- २०००/- 1800   

१८.२७ अन्र् साना पसिहरु १५००/- १५००/- 1000   

१८.२८ कन्सल्टेन्सी एव ँ

परामशि सेवा 

५०००/- ५०००/- 4500   

१८.२९ कत र्ी/फिफुि/वन 

नसिरी व्र्वसार् 

१५००/- १५००/- 1000   

१८.३० कत र्ी मबउ मविन 

भण्िार 

१०००/- 1200 १०००/-   

१८.३१ केवि िाईन प्रशारण ५०००/- ५०००/- 4500   

१८.३२ एफएम रमेिर्ो प्रशारण ५०००/- ५०००/- 4500   

१८.३३ एफएम रमेिर्ो 

सामिुामर्क 

३०००/- ३०००/- 2500   

१८.३४ ट्र्ाङ्की पसि ५००/- 1000 ५००/-   

१८.३५ ममिरािन्र् पसि ५०००/- 6000 ५०००/-   
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१८.३६ केविु, नेटवमकि ङ ५०००/- 6000 ५०००/-   

अन्र् ब्र्वसार्ाः 

क्र.सं. रािस्वको के्षत्र 

िाि ु

आ.व.को 

िर 

प्रस् ामव  िर 

पसु्ट्र्ाई कैमफर्  

ि ाि  सलु्क वामर्िक कर 

१.  पाकि , मपकमनक 

स्पट 

१५००/- १५००/- 1000   

२.  क्र्ामसनो १००००/- १००००/- १००००/-   

३.  टुर अपरटेर १५००/- १५००/- 1000   

४.  मसाि पाििर १५००/- १५००/- 1000   

 

अस्थार्ी हाट बजार वा घुम्ती पसि 

अस्थार्ी हाटबिारमा वा घमु् ी पसि रािी गररने िहेार्को व्र्वसार्मा पटके रूपमा िहेार् बमोमिम 

व्र्वसार् करिः– 

क्र.सं. रािस्वको के्षत्र िाि ु

आ.व.को िर 

प्रस् ामव  िर पसु्ट्र्ाई कै. 

ि ाि  शलु्क वामर्िक कर 

! सबै प्रकारका घमु्टी 

वा मोवाईि वा पोके 

पसि/व्र्वसार् 

बामर्िक 

रु.१००००/- 

वा मामसक 

२०००/- वा 

िमैनक रु. 

९०/- 

बामर्िक 

रु.१२०००/- 

बामर्िक 

रु.१००००/- 

वा मामसक 

२०००/- वा 

िमैनक रु. 

९०/- 

  

@ िौपार्ा प्रम गोटा रु. ५०/- - रु. ५०/-   

# हासँ कुिरुा िगार्  

प्रम  गोटा 

रु. २/- - रु. २/-   

$ सागसब्िी/फिफुि 

पसि 

रु. १०/- - रु. १०/-   

% मामथ उल्िेमि  

बाहेक अन्र् 

रु. ९/- - रु. ९/-   
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मामथको वगीकरणमा समावशे नभएका सेवा, व्र्वसार्को कारोवार र स् र हेरी गाउँ कार्िपामिकािे 

मनधािरण गर ेबमोमिम वामर्िक रु. ५०० ििेी रु. २००००/- सम्म कर 

 

अनुसुची ५ 

जडिबुटी, कवािी र जीवजन्तु कर 

क्र.सं. रािस्वको के्षत्र िाि ुआ.व.को िर प्रस् ामव  िर पसु्ट्र्ाई कैमफर्  

! िमिबटुी बामर्िक रु. 

१०००००/- 

बामर्िक रु. १०००००/-   

@ कवािी बामर्िक रु. 

२०००००/- 

बामर्िक रु. २०००००/-   

# िीविन्  ुकर बामर्िक रु. 

१०००००/- 

बामर्िक रु. १०००००/-   

 

अनुसुची ६ 

सवारी साधन कर 

१. सवारी दताि तथा वाडषिक सवारी कराः 

क्र.सं. रािस्वको के्षत्र िाि ु

आ.व.को िर 

प्रस् ामव  

िर 

पसु्ट्र्ाई कैमफर्

  

! बस, ट्रक, िहरी र 

अन्र् गािी 

५०००/- ५०००/-   

@  भािाका कार र 

िीप 

३०००/- ३०००/-   

# भािाको टेम्पो १०००/- १०००/-   

$  भािाको मममनवस २०००/- २०००/-   

%  मनिी कार, टेम्पो, 

मममनवस 

१०००/- १०००/-   

 

^ 

स्कुटर,मोटरसाइक

ि  था अन्र् 

 

८००/- 

 

500 

  

& ठेिागािा  था 

ररक्सामा 

५००/- 400/-   

पनुश्चिः कुनै एक बमिगाि गाउँपामिकािे सवारी ि ाि   था वामर्िक सवारी कर मिएपमछ अको 

बमिगाि गाउँपामिकािे त्र्स् ो सवारी ि ाि   था वामर्िक सवारी कर मिन नपाउने ब्र्बस्था गने । 
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२. पटके सवारी कराः 

बमिगाि गाउँपामिकािे आफैं िे बनाएको वा आफूिाई हस् ान् रण भइआएको सिकमा िहेार्बमोमिम 

पटके सवारी कर िगाउन सक्नेछ । 

क्र.सं. रािस्वको के्षत्र िाि ु

आ.व.को िर 

प्रस् ामव  

िर 

पसु्ट्र्ाई कैमफर्  

१ मनिी  था भािाका बस, ट्रक र 

ट्रर्ाक्टर 

१००/- १००/-   

२ मममनवस/िीप/मपकअप ७०/- ७०/-   

३ मनिी  था भािाका कार र 

टेम्पो 

५०/- ५०/-   

४ अन्र् सवारी २५/- २५/-   

 

३. दस्तुराः दताि तथा सञ्चािन ईजाजताः 

बमिगाि गाउँपामिका के्षत्रमा ठेिा, ररक्सा, टागँा, ि ाि  गरी नम्बर मिए बाप  बमिगाि गाउँपामिकािे 

२५०/- सवारी ि ाि  कर िगाउन े

अनुसुची ७ 

डवज्ञापन कर 

क्र.सं. रािस्वको के्षत्र िाि ु

आ.व.को िर 

प्रस् ामव  

िर 

पसु्ट्र्ाइ कैमफर्  

१ बमिगाि गाउँपामिका के्षत्र मभत्र 

रामिने मवमभन्न व्र्ापाररक 

मवज्ञापन बोििहरुमा प्रम  वगि 

मफट  

१०० १००   

२ व्र्वसामर्क व्र्ानरहरुमा प्रम  

हप्ता  

५०० ५००   

३ व्र्वसामर्क प्रिारप्रसार 

ररक्सावाट माईमकङमा   

५०० ५००   

  

अनुसुची ८ 

मनोरञ्जन कर 

१. मसनेमाहि,मभमिर्ोहि, सांस्कत म क प्रिशिनहि, मथर्टर सङगी , मनोञ्िन प्रिशिन स्थि, 

ऐम हामसक स्थि, परुा ामत्वक स्थि एवं धाममिक महत्वका सम्पिाको प्रवेश शलु्क िार प्रम श  
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। र, ऐम हामसक स्थि, परुा ामत्वक स्थि र धाममिक महत्वका सम्पिामा प्रवशे गिाि  नेपािी 

नागररकिाई र्स प्रकरण बमोमिम शलु्क मिन पाइने छैन । 

२. िाि,ुसकि स, िटक आमिमा प्रम  घण्टा िईुसर् रुपैर्ा । 

३. व्र्ावसामर्क मभमिर्ोमा प्रम  मभमिर्ो प्रम वर्ि म न सर् रुपैर्ा ँ। 

अनुसुची ९ 

वहाि डवटौरी शुल्क 

१. आफ्नो के्षत्रमा आफुिे मनमािण, रिेििे वा सञ्िािन गरकेो हाट बिार र सावििमनक स्थि, 

ऐिानी िग्गा वा बाटोको छेउमा अस्थार्ी पसि थाप्न मिए बाप  प्रम  वगिफुट मामसक बहाि 

मवटौरी िश रुपैर्ा ँ। 

अनुसुची १० 

पाडकि ङ शुल्क 

१. बमिगाि गाउँपामिकािे आफुिे व्र्वस्था गरकेो सवारी पाकि मा पामकि ङ गररएको बस, ममनीवस, 

ट्रक, ट्रर्ाक्टरमा पामकि ङ गने समर्को आधारमा एक पटकमा पिास रुपैर्ा । 

२. गाउँपामिकािे आफुिे मनमािण गरी सिंािन गरकेो आधमुनक समुवधा सम्पन्न वस पाकि मा 

प्रम घण्टा रु. िामिस रुपैंर्ा । 

३. गाउँपामिकािे आफुिे  ोकेको कार पामकि ङ के्षत्रमा पामकि ङ गने कारमा पामकि ङ गन े समर्को 

आधारमा एक पटकमा वीस रुपैंर्ा । 

४.  सवारी साधनहरुका िागी  गाउँपामिकािे व्र्वस्था माथी उल्िेमि  सवारी साधन बाहके अन्र्

गरकेो  आधारमा िश रुपैंर्ा । 

अनुसुची ११ 

सेवा शुल्क, दस्तुर 

मुल्र्ाङकन सेवा शुल्क 

सम्पत्ती मलु्र्ाकँन  था आर्श्रो  प्रमामण मा पमहिो पटक मलु्र्ाकँन गिाि  मलु्र्ाकँन शलु्क िाग्ने र 

सोही आ.व.मा सोही ब्र्िीवाट सोही मववरण बमोमिम उल्िेमि  मलु्र्ाकँन पनुिः प्रमामण को 

मसफाररस माग भई आएमा पमहिो पटक मलु्र्ाकँन गिाि शरुुमा िागकेो सवेा शलु्कको २५% िोश्रो 

पटक ५०%  ेश्रो पटक ७५% र सो भन्िा बढी पटक भएमा १००% सेवा शलु्क िाग्नछे ।   

क्र.

सं. 
रािस्वको के्षत्र 

िाि ुआ.व.को 

िर 

प्रस् ामव  

िर 
पसु्ट्र्ाई कै. 

१ सम्पत्ती 

मलु्र्ाकँन 

रु १ करोि सम्म 

प्रमामण  गिाि 

रु. ३ 

प्रम हिार  

रु. २ 

प्रम हिार  

  

२ आर्श्रो  

प्रमामण  

रु १ करोि सम्म 

प्रमामण  गिाि 

रु. ३ 

प्रम हिार  

रु. २ 

प्रम हिार  
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३ सम्पत्ती/

आर्श्रो  

प्रमामण  

रु १ करोि 

भन्िा मामथको 

िागी थप 

रु. ४ 

प्रम हिार  

रु. ३ 

प्रम हिार  

  

डसफाररस दस्तुर 

क्र.सं रािस्वको के्षत्र 
िाि ु

आ.व.को िर 

प्रस् ामव  

िर 
पसु्ट्र्ाई कै. 

 १ वंशिको नागररक ा 

मसफाररस  

१५०/- १५०/-   

२ िन्मको आधारमा 

नागररक ा मसफाररस 

१५०/- १५०/-   

३ नेपािी परुुर्सगँ मववाह गने 

मविशेी ममहिाको नागररक ा 

मसफाररस 

१०००/- १०००/-   

४ नागररक ाको प्रम मिपी 

मसफाररस 

५००/- 250/-   

५ नागररक ाको ससँोधन 

मसफाररस 

२५०/- 500/-   

६ ना ा प्रमामण - नेपािी र 

अं्ेिीक्रमशिः 

१०००/- र 

५००/- 

500/- र 

1000/- 

  

७ मवद्य ु मसफाररस २००/- २००/-   

८ थ्री फेिको मवद्य ु मसफाररस १०००/- १०००/-   

९ नाम ससँोधन/नाम छुट/ िईु 

नाम मसफाररस 

२५०/- २५०/-   

१० िन्मममम  प्रमामण  ५००/- ५००/-   

११ स्थार्ी वा अस्थार्ी बसोबास 

सम्बमन्ध मसफाररस 

२००/- २००/-   

१२ नामथर/िन्मममम  ससँोधन 

मसफाररस 

५००/- ५००/-   

१३ घरिग्गा नामसारी मसफाररस ५००/- ५००/-   

१४ सम्बन्धमवच्छेि भएको 

मसफाररस 

१०००/- १०००/-   
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१५ फुकुवा मसफाररस ५००/- ५००/-   

१६ पेन्सन कािि  वा सो सम्बमन्ध 

अन्र् मसफाररस 

५००/- ५००/-   

१७ हकवािा सरँक्षण मसफाररस २००/- २००/-   

१८ नक्कि प्रमामण  िस् रु 

मािपो  रमसि समे  

१००/- १००/-   

१९ व्र्वसार् ि ाि  प्रमाणपत्रको 

नक्कि प्रम  

५००/- ५००/-   

२० व्र्वसार् ि ाि  िग  कट्टाको 

मसफाररस 

१०००/- १०००/-   

२१ घरनक्सा नामसारी ५००/- ५००/-   

२२ घर मनमािण सम्पन्न 

मसफाररस RCC 

२०००/- २०००/-   

२३ घर मनमािण सम्पन्न 

मसफाररस (कच्िी) 

५००/- ५००/-   

२४ नीमि के्षत्रको रुि कटान 

मसफाररस 

१५००/- ५००/-   

२५ ममिापत्र िस् रु १०००/- १०००/-   

२६ नावािक मसफाररस ५००/- ५००/-   

२७ घटना ि ाि  मसफाररस २५०/- २५०/-   

२८ मवमभन्न िमि ,िनिा ी 

 था थर मसफाररस 

१५०/- १५०/-   

२९ कर ििुा मसफाररस २५०/- २५०/-   

३० पाररवाररक मववरण ५००/- ५००/-   

३१ िानेपानी सम्बमन्ध 

मसफाररस 

२५०/- ५००/-   

३२ उद्योग मसफाररस(साना) १०००/- १०००/-   

३३ उद्योग मसफाररस(मझौिा) १५००/- १५००/-   

३४ उद्योग मसफाररस(ठुिो) २०००/- २०००/-   

३५ नीमि मवद्यािर् संिािन 

 था कक्षा थप अनमु ीको 
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मसफाररसिः 

 आधारभ ु २०००/- २०००/-   

 माध्र्ाममक-१० कक्षासम्म ४०००/- ४०००/-   

 माध्र्ाममक- १२ कक्षा सम्म ८०००/- ८०००/-   

 स्ना क  ह १६०००/- १६०००/-   

३६ वैिमेशक प्रर्ोिनका िामग 

अँ् ेिीमा गररने सबै प्रकारका 

मसफाररस ना ा प्रमामण  

समे  

१००० १०००   

३७ िारमकल्िा प्रमामण  १००० १०००   

३८ ससँ्था ि ाि  मसफाररस १००० १०००   

३९ घर ढिान/मनमािण गिाि  बाटो 

प्रर्ोग सम्बमन्ध मसफाररस 

२००० २०००   

४० विा मिुलु्का िस् रु ५०० ५००   

४१ मामथ उल्िेमि  बाहके सबै 

प्रकारका मसफाररस 

५०० ५००   

४२ सामान्र् मसफाररस १०० १००   

४३ समहु ि ाि  मसफाररस १००० १०००   

४४ समहु नमवकरण मसफाररस ५०० ५००   

४५ ससँ्था नमवकरण मसफाररस १००० १०००   

४६ व्र्वसार् ि ाि  शलु्क १००० १०००   

ब्र्डिगत घटनादताि सम्बन्धी 

१ िन्म ि ाि ५०/- ५०/-   

२ मतत्र् ुि ाि ५०/- ५०/-   

३ मववाह ि ाि ५०/- ५०/-   

४ वसाईसराई आउनेको ि ाि ५०/- ५०/-   

५ वसाईसराई िानकेो ि ाि ५०/- ५०/-   

६ सम्बन्ध मबच्छेि ५०/- ५०/-   

७ सबै घटना ि ािको प्रम मिमप ५०/- ५०/-   
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नक्सापाश र घर कार्मको शुल्क 

घर 

कोवगि क ख ग घ 

विा/प्रम  

बगिमफट रू.१० /-  

रू. 

५ /-  रू. ६ /-  

रू. 

३ /-  रू३ /-  रू१५/- रू२ /-  रू१ /-  

१  नु्िािँा विा केन्र अन्र्  नु्िािँा विा केन्र अन्र्  नु्िािँा विा केन्र अन्र्  नु्िािँा विा केन्र अन्र् 

२ िवािङबिार अन्र् िवािङ बिार अन्र् िवािङ बिार अन्र् िवािङ बिार अन्र् 

३ 

 

अन्र् ओिरबोट  अन्र् 

 

अन्र् 

 

अन्र् 

४  ििििा झिेुिािँा के्षत्र अन्र् 

ििििा 

झिेुिािँा के्षत्र  अन्र् 

 ििििा झिेुिािँा 

के्षत्र अन्र् 

 ििििा 

झिेुिािँा के्षत्र अन्र् 

५ 

न्वार बिार, मसार, िौिार, 

िार, एक्िेफाटँ मध्र्पहािी 

रािमागि ििेी िबैु  फि  २ मकमम अन्र् 

न्वार बिार, 

मसार, िौिार, 

िार, एक्िेफाटँ 

मध्र्पहािी 

रािमागि ििेी िबैु 

 फि  २ मकमम अन्र् 

न्वार बिार, मसार, 

िौिार, िार, 

एक्िेफाटँ 

मध्र्पहािी रािमागि 

ििेी िबैु  फि  २ 

मकमम अन्र् 

न्वार बिार, 

मसार, िौिार, 

िार, एक्िेफाटँ 

मध्र्पहािी 

रािमागि ििेी िबैु 

 फि  २ मकमम अन्र् 

६ 

िाि, मछसफाटँ र मभममगठे 

बारीको बिार मध्र्पहािी अन्र् 

िाि, मछसफाटँ र 

मभममगठे बारीको अन्र् 

िाि, मछसफाटँ र 

मभममगठे बारीको अन्र् 

िाि, मछसफाटँ र 

मभममगठे बारीको अन्र् 
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रािमागि ििेी िवुै  फि  २ मकमम बिार मध्र्पहािी 

रािमागि ििेी िवुै 

 फि  २ मकमम 

बिार मध्र्पहािी 

रािमागि ििेी िवुै 

 फि  २ मकमम 

बिार मध्र्पहािी 

रािमागि ििेी िवुै 

 फि  २ मकमम 

७ 

मभममगठे बिार, िािँागाउ 

बिार मध्र्पहािी रािमागि 

ििेी िवुै  फि  २ मकमम अन्र् 

मभममगठे बिार, 

िािँागाउ बिार 

मध्र्पहािी 

रािमागि ििेी िवुै 

 फि  २ मकमम अन्र् 

मभममगठे बिार, 

िािँागाउ बिार 

मध्र्पहािी रािमागि 

ििेी िवुै  फि  २ 

मकमम अन्र् 

मभममगठे बिार, 

िािँागाउ बिार 

मध्र्पहािी 

रािमागि ििेी िवुै 

 फि  २ मकमम अन्र् 

८ - अन्र् - अन्र् - अन्र् - अन्र् 

९ 

िमििङिोिा, बल्घास र  

मािारानी के्षत्र अन्र् 

िमििङिोिा, 

बल्घास र  

मािारानी के्षत्र अन्र् 

िमििङिोिा, 

बल्घास र  

मािारानी के्षत्र अन्र् 

िमििङिोिा, 

बल्घास र  

मािारानी के्षत्र अन्र् 

१०  - अन्र्   अन्र्   अन्र्   अन्र् 

क. नक्सापाश शलु्क मिने सनिभिमा घरको वमगिकरण भवन ऐन, २०५५ अनसुार हुनेछ । 

ि. घर कार्मवा अमभिेमिकरणको िागी बमिगाि गाउँपामिकाको मनणिर्अनसुार मनमश्च  समर् मिएरआव्हान गने रसो समर्मभत्र कार्म हुनेघरहरुको िागी 

उपरोि बमोमिमको िरमा मनणिर् अनसुार  ोमकएको िरमा छुट मिन सक्नेछ । 

ग. बिारहरुको के्षत्र बमिगाि गाउँपामिकािे आवश्र्क ानसुार पनुमवििार गनिसक्नेछ । 

अनुसुची १२ 

पर्िटन शुल्क 

१. बमिगाि गाउँपामिका के्षत्रमा प्रवेश गरवेाप  प्रम मिन प्रम व्र्मि रु. १०/-(मविशेीको हकमा मात्र) 


