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बडिगाि गाउँपाडिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनेको डवधेर्क 

प्रस्तावनााः बडिगाि गाउपँाडिकाको आडथिक वर्ि २०७६/७७ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई 

कार्ािन्वर्न गनिको डनडित्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट डिने तथा आर् 

संकिनको प्रशासडनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे,  

नेपािको संडवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोडिि बडिगाि गाउँ सभािे र्ो ऐन 

बनाएको छ ।  

१. संडिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि “आडथिक ऐन, २०७६” रहेको छ । 
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 (२) र्ो ऐन २०७६ साि श्रावण १ गतेिेडि बडिगाि गाउपँाडिका के्षत्रिा िागू 

हुनेछ । 

२. सम्पडत कराः बडिगाि गाउपँाडिका के्षत्रडभत्र अनसूुडि (१) बिोडिि सम्पडत्त कर कर 

िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

३. भूडम कर (मािपोत): बडिगाि गाउपँाडिका के्षत्रडभत्र अनसूुडि (२) बिोडिि भूडि कर 

(िािपोत) िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।  

४. घर वहाि कराः  बडिगाि गाउपँाडिका के्षत्रडभत्र कुनै व्र्डि वा संस्थािे भवन, घर, 

पसि, ग्र्ारिे, गोिाि, टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूर ै आडंशक तवरिे वहाििा 

डिएकोिा अनसूुडि (३) बिोडिि घर िग्गा वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ ।  

५. व्र्वसार् कराः बडिगाि गाउपँाडिका के्षत्रडभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूिँीगत 

िगानी र आडथिक कारोवारका आधारिा अनसूुडि (४) बिोडिि व्र्वसार् कर िगाइने 

र असूि उपर गररनेछ । 

६. जडिबटुी, कवािी र जीवजन्तु कराः बडिगाि गाउपँाडिका के्षत्रडभत्र कुनै व्र्डि वा 

संस्थािे ऊन, िोटो, िडिबटुी, वनकस, कवािी िाि र प्रिडित कानूनिे डनरे्ध 

गररएको िीविन्त ु वाहेकका अन्र् ितृ वा िाररएका िीविन्तकुो हाि, डसङ, प्वािँ, 

छािा िस्ता बस्तकुो व्र्वसाडर्क कारोवार गरवेापत अनसूुडि (५) बिोडििको कर 

िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कराः बडिगाि गाउपँाडिका के्षत्रडभत्र िताि भएका सवारी साधनिा 

अनसूुडि (६) बिोडिि सवारी साधन कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ । तर, प्रिेश 

काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोडह बिोडिि 

हुनेछ । 

८. डवज्ञापन कराः बडिगाि गाउपँाडिका के्षत्रडभत्र हुने डवज्ञापनिा अनसूुडि (७) बिोडिि 

डवज्ञापन कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो 

काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोडह बिोडिि हुनेछ   
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९. मनोरन्जन कराः बडिगाि गाउपँाडिका के्षत्रडभत्र हुने िनोरन्िन व्र्वसार् सेवािा 

अनसूुडि (८) बिोडिि व्र्वसार् कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ । तर, प्रिेश काननु 

स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोडह बिोडिि हुनेछ । 

१०. बहाि डबटौरी शुल्काः बडिगाि गाउपँाडिका के्षत्रडभत्र आफुिे डनिािण, रेििेि वा 

संिािन गरकेा अनसूुडि (९) िा उल्िेि भए अनसुार हाट बिार वा पसििा सोही 

अनसूुडििा भएको व्र्वस्था अनसुार बहाि डबटौरी शलु्क िगाइने र असूि उपर 

गररनेछ । 

११. पाडकथ ङ शलु्काः बडिगाि गाउपँाडिका के्षत्रडभत्र कुनै सवारी साधनिाई पाडकि ङ सडुवधा 

उपिब्ध गराए वापत अनसूुडि (१०) बिोडिि पाडकि ङ शलु्क िगाइने र असूि उपर 

गररनेछ। 

१२. सेवा शुल्क, दस्तुराः बडिगाि गाउपँाडिकािे डनिािण, संिािन वा व्र्वस्थापन गरकेा 

अनूसूडि (११) िा उडल्िडित स्थानीर् पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा 

सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुडििा व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क िगाइने र असूि उपर 

गररनेछ । 

१३. पर्थटन शुल्काः बडिगाि गाउपँाडिकािे आफ्नो के्षत्रडभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट 

अनसूुिी (१२) िा उडल्िडित िरिा पर्िटन शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।तर, 

प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोडह 

बिोडिि हुनेछ । 

१४. कर छुटाः र्स ऐन बिोडिि कर डतने िाडर्त्व भएका व्र्डि वा संस्थाहरुिाई कुनै पडन 

डकडसिको कर छुट डिईने छैन  

१५. कर तर्ा शुल्क संकिन सम्बडन्ध कार्थडवडधाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनुसार कर 

तथा शलु्क संकिन सम्बडन्ध कार्िडवडध बडिगाि गाउपँाडिका, गाउ ँ कार्िपाडिकािे 

तोके अनसुार हुने छ । 
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अनुसुची १ 

सम्पडि कर 

कार्थपाडिकािे डनर्थर् गर ेबमोडजम हुने । त्र्सको जानकारी सुचना टाँस गरी डदने । 

अनुसूची २ 

भूडमकर(मािपोत): 

िबाांङ, राङडिफाटँ, राक्से, छििङ्ुग, िोगीबगर, ग्वािीिौर, ितुािि, ररिेटारी, टारी, िहर,े 

ताि, ठुिािेत, िांगिौर, िार, िौिार, ठुिाबेसी, डितिौर, डछसफाटँ, ठुिािौर, सानोिौर, 

िाके, िाि, धाईरीफाटँ, डभिगाि, टोपगािे, डिच्छे, डसिििौर,िोबाटा, ठाम्कािािँा, 

िािँागाउ,ँ िैििे, गैराबारी, एकबाघे, बन्िार,े ििवुा, िडिांग िोिा र र्स के्षत्रको आसपासको 

िेत साथै िध्र् पहािी िोक िागिको िार्ाबँार्ािँा पने िग्गाको डनम्न अनसुार िािपोत िर 

कार्ि गने | 

क्र.सं. डववरण करको िर रु. कैडफर्त 

१. न्रू्नति ५०/-  

२. ५ रोपनी सम्ि प्रडत रोपनी  ६०/-  

३. १० रोपनी सम्ि प्रडत रोपनी ७०/-  

४. १० रोपनी भन्िा िाडथ प्रडत 

रोपनी 

८०/-  

िाडथ उल्िेडित के्षत्र डभत्र नपने र्स गाउपँाडिकाको डसिा डभत्रको सम्पूणि िग्गािा डनम्न 

अनसुार िािपोत िर कार्ि गने | 

क्र.सं. डववरर् करको दर रु. कैडिर्त 

१. न्रू्नति २०/-  

२. २० रोपनी सम्ि प्रडत रोपनी १०/-  

३. ४० रोपनी सम्ि प्रडत रोपनी १५/-  

४. ६० रोपनी सम्ि प्रडत रोपनी २०/-  

५. ६० रोपनी भन्िा िाडथ प्रडत 

रोपनी 

२५/-  

 

प्रत्रे्क बर्ि िािपोत नबझुाउने व्र्डििाई प्रडत बर्ि १०%का िरिे िािपोत िरीवाना थप्िै 

िडगने छ | 
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अनुसुची ३ 

घरवहाि कर 

आफ्नो के्षत्रडभत्रको घर, पसि, ग्र्ारिे, गोिाि, टहरा, शेि, (छप्पर(, कारिाना, िग्गा, वा 

पोिरी पूर ैवा आडंशक रूपिा बहाििा डिएकोिा सम्बडन्धत धनीबाट बहाि रकिको िश 

प्रडतशत । 

अनुसुची ४ 

व्र्वसार् कर 

डस.नं डववरण आ.व २०७६/७७ को िाडग 

करका िरहरु (रु.) 

१. ब्र्ापाररक बस्तु 

१.१ गहना पसि ३०००/- 

१.२ साईकि  १५००/- 

१.३ िोटरसाईकि ५०००/- 

१.४ ट्र्ाक्टर ५५००/- 

१.५ िारपाङगे्र हिकुा सवारी ६०००/- 

१.६ बस तथा ट्रक १००००/- 

१.७ हाििवेर्र १००००/- 

१.८ रगँरोगन तथा डससा पसि ३०००/- 

१.९ पेट्रोि पम्प १५०००/- 

१.१० कम्प्र्टुर, डवििुीका सािान, क्र्ािेरा, डटभी 

पसि 

२५००/- 

१.११ िैडनक उपभोग्र् सािानको थोक डवके्रता २०००/- 

१.१२ डकराना पसि १०००/- 

१.१३ फिफुि तथा तरकारी पसि ५००/- 

१.१४ सतुी उन पसि १०००/- 
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१.१५ फेन्सी पसि सानो र ठुिो क्रिशः १५०० र २५००/- 

२ डनमाथर् व्र्वसार् 

२.१ डनिािण व्र्वसार् क बगि १७०००/- 

२.२ डनिािण व्र्वसार् ि बगि १६०००/- 

२.३ डनिािण व्र्वसार् ग बगि १५०००/- 

२.४ डनिािण व्र्वसार् घ बगि १४०००/- 

३ उत्पादनमिुक उद्योग 

३.१ िाउडिन/ िाउिाउ उद्योग २०००/- 

३.२ िैनबत्ती उद्योग १०००/- 

३.३ कापी उद्योग १०००/- 

४ उजाथमिुक उद्योग 

४.१ हाईड्रो पावर प्राडि २५०००/- 

४.२ वार्/ुसौर्ि उिाि/ साना ििडवद्यतु केन्र प्रडत डकिोवाट रु. २००/- 

४.३ कोईिा उद्योग र अन्र् उिािििुक उद्योगहरु ४५००/- 

५ कृषी तर्ा बनजन्र् उद्योग 

५.१ कुटानी डपसानी सडहतको तेि पेल्ने डिि १५००/- 

५.२ कुटानी डपसानी डिि १०००/- 

५.३ फडनििर उद्योग ५०००/- 

५.४ पश ुिाना उद्योग १०००/- 

५.५ पोल्ट्री फिि ३०००/- 

५.६ बगँरु पािन ३०००/- 

५.७ भैसीपािन ब्र्बसार् १०००/- 

५.८ गाईपािन ब्र्बसार् १०००/- 

५.९ बाख्रापािन व्र्बसार् १०००/- 

५.१० स-डिि ५०००/- 

५.११ िसु तथा अन्र् िसु/ पेर् पिाथि १०००/- 

५.१२ िसिा डिि ५००/- 

६. सबै प्रकारका खडनज उद्योगहरु १५०००/- 
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७. पर्थटन उद्योग 

७.१ होटि उच्ि १००००/- 

७.२ होटि िध्र्र्ि ५०००/- 

७.३ होटि सानो २०००/- 

७.४ साना डिर्ा/िािा/िाना पसि १०००/- 

७.५ रषुे्टरने्ट तथा बार ५०००/- 

७.६ िि भै डिष्टीिरी सािान बेच्ने ६०००/- 

८. सेवा उद्योग 

८.१ अफसेट पे्रस ५०००/- 

८.२ िेटर पे्रस १०००/- 

८.३ ििडित्र डभडिर्ो २५००/- 

८.४ सावििडनक पररवहन सेवा बडिगाि 

गाउपँाडिकाडभत्र प्रधान कार्ाििर् भएको 

४०००/- 

८.५ सावििडनक पररवहन सेवा बडिगाि 

गाउपँाडिकाडभत्र शािा कार्ाििर् भएको 

२०००/- 

८.६ फोटोग्राफी २०००/- 

८.७ प्रर्ोगशािा २५००/- 

९. डनमाथर् उद्योग 

९.१ डसिेन्ट ब्िक उद्योग ५०००/- 

९.२ िेटि/डग्रि उद्योग ३०००/- 

९.३ ढुङगा उद्योग ४०००/- 

९.४ ईट्टा उद्योग ५५००/- 

९.५ पानी उद्योग १०००/- 

१०. सँचार सेवा 
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१०.१ डनिी िोवाईि सेवा केन्र २०००/- 

१०.२ डनिी टेडिफोन तथा फ्र्ाक्स,फोटोकपी 

सेवा 

२०००/- 

१०.३ िोवाईि ििित केन्र १५००/- 

१०.४ कुररर्र सेवा २०००/- 

१०.५ साईवर सेवा २०००/- 

१०.६ स्क्रीन डप्रन्ट तथा प्रकासन २०००/- 

११. डवडिर् सेवा 

११.१ आथीक कारोवार गने डवडत्तर् कम्पनीको 

िखु्र् कार्ाििर् 

४०००/- 

११.२ आथीक कारोवार गने डवडत्तर् कम्पनीको 

शािा कार्ाििर् 

३०००/- 

११.३ डविा कम्पनी ३०००/- 

११.४ डविेशी िरुा सटही ३०००/- 

११.५ िनी ट्रान्सफर ३०००/- 

११.६ डधतोपत्र कारोवार ३०००/- 

११.७ सहकारी बैकँ ३०००/- 

११.८ डनिी के्षत्रका वाडणज्र् बैकहरु ५०००/- 

११.९ सहकारी िताि शलु्क २०००/- 

१२. स्वास््र् सेवा 

१२.१ गैह्र सरकारी अस्पताि २५०००/- 

१२.२ साििुाडर्क अस्पताि ५०००/- 

१२.३ डनिी अस्पताि ३५०००/- 

१२.४ नडसिङ होि २००००/- 

१२.५ ल्र्ाव तथा डक्िडनक १००००/- 
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१२.६ और्धी पसि ५०००/- 

१२.७ ििीबटुी पसि ३०००/- 

१२.८ पश ुस्वास््र् और्धी पसि २०००/- 

१३. डवशेषज्ञ/परामशथ तर्ा अन्र् व्र्वसाडर्क सेवा 

१३.१ डिडकत्सक १००००/- 

१३.२ िन्त डिडकत्सक ८०००/- 

१३.३ पश ुडिडकत्सक ८०००/- 

१३.४ ईडञ्िडनर्र १००००/- 

१३.५ काननु व्र्वसार्ी १००००/- 

१३.६ िेिापररक्षक क बगि ८०००/- 

१३.७ िेिापररक्षक ि बगि ७०००/- 

१३.८ िेिापररक्षक ग बगि ६०००/- 

१३.९ िेिापररक्षक घ बगि ५०००/- 

१३.१० डविा एिेन्ट ५०००/- 

१३.११ सभेर्र ५०००/- 

१३.१२ अनवुािक ३०००/- 

१३.१३ नोटर पडब्िक सेवा ५०००/- 

१३.१४ अनसुन्धानकताि ४०००/- 

१३.१५ सािान ढुवानीकताि कम्पनी ९०००/- 

१३.१६ ससँ्थागत पेन्टर ५०००/- 

१४. डशिा सेवा 

१४.१ नीडि के्षत्रका क्र्ाम्पस  २५०००/- 

१४.२ नीडि के्षत्रका िाडव २००००/- 

१४.३ नीडि के्षत्रका आडव १५०००/- 

१४.४ नीडि के्षत्रका प्राडव १००००/- 
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१४.५ नीडि के्षत्रका पवुि  प्राडव ५०००/- 

१४.६ नीडि के्षत्रका होस्टेिहरु १००००/- 

१४.७ ताडिि तथा अनसुन्धान केन्र ८०००/- 

१४.८ प्राडवडधक डशक्षािर् १००००/- 

१४.९ कम्प्र्टुर प्रडशक्षण केन्र ५०००/- 

१४.१० ट्र्शुन तथा कोडिङ सेन्टर १००००/- 

१४.११ भार्ा प्रडशक्षण केन्र १००००/- 

१५. ममथत सँभार केन्र 

१५.१ बस/ट्रक/कार/िीप ५०००/- 

१५.२ िोटरसाईकि ४०००/- 

१५.३ साईकि तथा अन्र् १५००/- 

१५.४ रडेिर्ो/डटभी/घिी/अन्र् डवद्दडुतर् सािान १०००/- 

१६. अन्र् सेवा 

१६.१ डवज्ञापन एिेन्सी १००००/- 

१६.२ बैिेडशक रोिगार सेवा १००००/- 

१६.३ स्विेशी रोिगार सेवा ५०००/- 

१६.४ ब्र्टुी पाििर २०००/- 

१६.५ ड्राई डक्िनसि २०००/- 

१६.६ फोटो स्टुडिर्ो १५००/- 

१६.७ साईनबोिि पेडन्टङ सेवा २०००/- 

१६.८ पश ुवधशािा २०००/- 

१६.९ हाउडिङ कम्पनी तथा घरिग्गा िररिडवक्री २००००/- 

१७. माशु पसि 

१७.१ िाश ुडिडश्रत कुिरुा र िाछा बाहेक २०००/- 

१७.२ िाश ुकुिरुा १०००/- 
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१७.३ िाश ुिसी बोका २०००/- 

१७.४ िाश ुरागँा/बगँरु १०००/- 

१७.५ िाछा १०००/- 

१८. माडर्को बगीकरर्मा नपरकेा डवडवध 

१८.१ डसिाई केन्र/डसिाई प्रडशक्षण केन्र २०००/- 

१८.२ कवािी ३०००/- 

१८.३ टेिसि १५००/- 

१८.४ ितु्ता पसि १५००/- 

१८.५ भािँा पसि २५००/- 

१८.६ िरुा पसि टङ्कीिा रािेको ५००/- 

१८.७ काठ तथा स्टीि फडनििर पसि ५०००/- 

१८.८ िस्िा पसि २०००/- 

१८.९ िेडशनरी पाटिपिुाि  पसि ५०००/- 

१८.१० हिाि पसि १०००/- 

१८.११ ड्राङडभङ ईडन्स्टच्र्टु ५०००/- 

१८.१२ पान पसि ५००/- 

१८.१२ डिडिटि किर ल्र्ाव २५००/- 

१८.१४ अडिर्ो/डभडिर्ो क्र्ासेट सेन्टर १०००/- 

१८.१५ िगु्ध सहकारी सघँ २५००/- 

१८.१६ िगु्ध िेरी २०००/- 

१८.१७ स्र्ानीटरी सािानको पसि २०००/- 

१८.१८ ग्र्ासँडसडिण्िर डवके्रता ४०००/- 

१८.१९ कोल्ि डड्रङ्क्स पसि १५००/- 

१८.२० कस्टिेडटक पसि ठुिो र सानो क्रिशः १०००/- र २०००/- 

१८.२१ स्टेशनरी होिसेि ५०००/- 
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१८.२२ स्टेशनरी पसि २०००/- 

१८.२३ पत्रपडत्रका पसि १०००/- 

१८.२४ डिष्ठान्न पसि १०००/- 

१८.२५ िःिः रषुे्टराँ १५००/- 

१८.२६ भोिनािर् २०००/- 

१८.२७ अन्र् साना पसिहरु १५००/- 

१८.२८ कन्सल्टेन्सी एव ँपरािशि सेवा ५०००/- 

१८.२९ कृर्ी/फिफुि/वन नसिरी व्र्वसार् १५००/- 

१८.३० कृर्ी डबउ डविन भण्िार १०००/- 

१८.३१ केवि िाईन प्रशारण ५०००/- 

१८.३२ एफएि रडेिर्ो प्रशारण ५०००/- 

१८.३३ एफएि रडेिर्ो साििुाडर्क ३०००/- 

१८.३४ ट्र्ाङ्की पसि ५००/- 

१८.३५ िडिरािन्र् पसि ५०००/- 

१८.३६ केविु, नेटवडकि ङ ५०००/- 

अन्र् ब्र्वसार्ाः 

१. पाकि , डपकडनक स्पट १५००/- 

२. क्र्ाडसनो १००००/- 

३. टुर अपरटेर १५००/- 

४. िसाि पाििर १५००/- 

अस्र्ार्ी हाट बजार वा घुम्ती पसि 

अस्थार्ी हाटबिारिा वा घमु्ती पसि रािी गररने िेहार्को व्र्वसार्िा पटके रूपिा िेहार् 

बिोडिि व्र्वसार् करः– 

१. सबै प्रकारका घमु्टी वा िोवाईि वा पोके 

पसि/व्र्वसार्  

बाडर्िक रु. १००००/- वा िाडसक 

२०००/- वा िैडनक रु. ९०/- 
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२. िौपार्ा प्रडतगोटा  रु. ५०/- 

३. हासँ कुिरुा िगार्त प्रडत गोटा रु. २/- 

४. सागसब्िी/फिफुि पसि रु. १०/- 

५. िाडथ उल्िेडित बाहेक अन्र् रु. ९/- 

 

िाडथको वगीकरणिा सिावेश नभएका सेवा, व्र्वसार्को कारोवार र स्तर हेरी गाउ ँ

कार्िपाडिकािे डनधािरण गर ेबिोडिि वाडर्िक रु. ५०० िेिी रु. २००००/- सम्ि कर 

अनुसुची ५ 

जडिबटुी, कवािी र जीवजन्तु कर 

१. िडिबटुी बाडर्िक रु. १०००००/- 

२. कवािी  बाडर्िक रु. २०००००/- 

३. िीविन्त ुकर बाडर्िक रु. १०००००/- 
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अनुसुची ६ 

सवारी साधन कर 

१. क सवारी करःसवारी िताि तथा वाडर्ि  

क. बस, ट्रक, िहरी र अन्र् गािी ५०००/- 

ि. भािाका कार र िीप ३०००/- 

ग, भािाको टेम्पो १०००/- 

घ. भािाको डिडनवस २०००/- 

ङ. डनिी कार, टेम्पो, डिडनवस १०००/- 

ि. स्कुटर, िोटरसाइकि तथा अन्र् ८००/- 

छ. ठेिागािा तथा ररक्सािा ५००/- 

पनुश्चः कुनै एक बडिगाि गाउपँाडिकािे सवारी िताि तथा वाडर्िक सवारी कर डिएपडछ अको 

बडिगाि गाउपँाडिकािे त्र्स्तो सवारी िताि तथा वाडर्िक सवारी कर डिन नपाउने ब्र्बस्था गने 

। 

 

२. पटके सवारी करः 

बडिगाि गाउपँाडिकािे आफैं िे बनाएको वा आफूिाई हस्तान्तरण भइआएको सिकिा 

िेहार्बिोडिि पटके सवारी कर िगाउन सक्नेछ । 

क. डनिी तथा भािाका बस, ट्रक र ट्रर्ाक्टर  १००/- 

ि. डिडनवस/िीप/डपकअप ७०/- 

ग. डनिी तथा भािाका कार र टेम्पो ५०/- 

घ. अन्र् सवारी २५/- 

 

३. िस्तरुः िताि तथा सञ्िािन ईिाितः 

बडिगाि गाउपँाडिका के्षत्रिा ठेिा, ररक्सा, टागँा, िताि गरी नम्बर डिए बापत बडिगाि 

गाउपँाडिकािे २५०/- सवारी िताि कर िगाउने 
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अनुसुची ७ 

डवज्ञापन कर 

बडिगाि गाउपँाडिका के्षत्र डभत्र राडिने डवडभन्न व्र्ापाररक डवज्ञापन 

बोििहरुिा प्रडत वगि डफट  

१०० 

व्र्वसाडर्क व्र्ानरहरुिा प्रडत हप्ता  ५०० 

व्र्वसाडर्क प्रिारप्रसार ररक्सावाट िाईडकङिा   ५०० 

अनुसुची ८ 

मनोरञ्जन कर 

१. डसनेिाहि, डभडिर्ोहि, सांस्कृडतक प्रिशिनहि, डथर्टर सङगीत, िनोञ्िन 

प्रिशिन स्थि, ऐडतहाडसक स्थि, परुाताडत्वक स्थि एवं धाडििक िहत्वका 

सम्पिाको प्रवेश शलु्क िार प्रडतशत । तर, ऐडतहाडसक स्थि, परुाताडत्वक स्थि र 

धाडििक िहत्वका सम्पिािा प्रवेश गिाि नेपािी नागररकिाई र्स प्रकरण बिोडिि 

शलु्क डिन पाइने छैन । 

२. िाि,ु सकि स, िटक आडििा प्रडत डिन िईुसर् रुपैर्ा । 

३. व्र्ावसाडर्क डभडिर्ोिा प्रडत डभडिर्ो प्रडतवर्ि डतन सर् रुपैर्ा ँ। 

अनुसुची ९ 

वहाि डवटौरी शुल्क 

१. आफ्नो के्षत्रिा आफुिे डनिािण, रिेिेि वा सञ्िािन गरकेो हाट बिार र 

सावििडनक स्थि, ऐिानी िग्गा वा बाटोको छेउिा अस्थार्ी पसि थाप्न डिए 

बापत प्रडत वगिफुट िाडसक बहाि डवटौरी िश रुपैर्ा ँ।  

अनुसुची १० 

पाडकथ ङ शलु्क 
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१. बडिगाि गाउपँाडिकािे आफुिे व्र्वस्था गरकेो सवारी पाकि िा पाडकि ङ गररएको 

बस, डिडनवस, ट्रक, ट्रर्ाक्टरिा पाडकि ङ गने सिर्को आधारिा एक पटकिा 

पिास रुपैर्ा । 

२. गाउपँाडिकािे आफुिे डनिािण गरी संिािन गरकेो आधडुनक सडुवधा सम्पन्न वस 

पाकि िा प्रडतघण्टा रु. िाडिस रुपैंर्ा । 

३. गाउपँाडिकािे आफुिे तोकेको कार पाडकि ङ के्षत्रिा पाडकि ङ गने कारिा पाडकि ङ गने 

सिर्को आधारिा एक पटकिा वीस रुपैंर्ा ।  

४. िाथी उल्िेडित सवारी साधन बाहेक अन्र् सवारी साधनहरुका िागी  

गाउपँाडिकािे व्र्वस्था गरकेो  आधारिा िश रुपैंर्ा । 

अनुसुची ११ 

सेवा शुल्क, दस्तुर 

मलु्र्ाङकन सेवा शलु्क 

सम्पत्ती िलु्र्ाकँन तथा आर्श्रोत प्रिाडणतिा पडहिो पटक िलु्र्ाकँन गिाि िलु्र्ाकँन शलु्क 

िाग्ने र सोही आ.व.िा सोही ब्र्िीवाट सोही डववरण बिोडिि उल्िेडित िलु्र्ाकँन पनुः 

प्रिाडणतको डसफाररस िाग भई आएिा पडहिो पटक िलु्र्ाकँन गिाि शरुुिा िागेको सेवा 

शलु्कको २५% िोश्रो पटक ५०% तेश्रो पटक ७५% र सो भन्िा बढी पटक भएिा 

१००% सेवा शलु्क िाग्नेछ ।   

सम्पत्ती िलु्र्ाकँन  रु १ करोि 

सम्ि प्रिाडणत 

गिाि 

रु. ३ प्रडतहिार । 

आर्श्रोत प्रिाडणत  रु १ करोि 

सम्ि प्रिाडणत 

गिाि 

रु. ३ प्रडतहिार । 

सम्पत्ती/आर्श्रोत प्रिाडणत  रु १ करोि 

भन्िा िाडथको 

िागी थप 

रु. ४ प्रडतहिार । 
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डसिाररस दस्तुर 

१ वंशिको नागररकता डसफाररस  १५०/- 

२ िन्िको आधारिा नागररकता डसफाररस १५०/- 

३ नेपािी परुुर्सगँ डववाह गने डविेशी िडहिाको 

नागररकता डसफाररस 

१०००/- 

४ नागररकताको प्रडतडिपी डसफाररस ५००/- 

५ नागररकताको ससँोधन डसफाररस २५०/- 

६ नाता प्रिाडणत - नेपािी र अगें्रिी क्रिशः १०००/- र ५००/- 

७ डवद्यतु डसफाररस २००/- 

८ थ्री फेिको डवद्यतु डसफाररस १०००/- 

९ नाि ससँोधन/नाि छुट/ िईु नाि डसफाररस २५०/- 

१० िन्िडिडत प्रिाडणत ५००/- 

११ स्थार्ी वा अस्थार्ी बसोबास सम्बडन्ध 

डसफाररस 

२००/- 

१२ नािथर/िन्िडिडत ससँोधन डसफाररस ५००/- 

१३ घरिग्गा नािसारी डसफाररस ५००/- 

१४ सम्बन्धडवच्छेि भएको डसफाररस १०००/- 

१५ फुकुवा डसफाररस ५००/- 

१६ पेन्सन कािि वा सो सम्बडन्ध अन्र् डसफाररस ५००/- 

१७ हकवािा सरँक्षण डसफाररस २००/- 

१८ नक्कि प्रिाडणत िस्तरु िािपोत रडसि सिेत १००/- 

१९ व्र्वसार् िताि प्रिाणपत्रको नक्कि प्रडत ५००/- 

२० व्र्वसार् िताि िगत कट्टाको डसफाररस १०००/- 

२१ घरनक्सा नािसारी ५००/- 

२२ घर डनिािण सम्पन्न डसफाररस RCC २०००/- 
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२३ घर डनिािण सम्पन्न डसफाररस (कच्िी) ५००/- 

२४ नीडि के्षत्रको रुि कटान डसफाररस १५००/- 

२५ डििापत्र िस्तरु १०००/- 

२६ नावािक डसफाररस ५००/- 

२७ घटना िताि डसफाररस २५०/- 

२८ डवडभन्न िडित,िनिाती तथा थर डसफाररस १५०/- 

२९ कर ििुा डसफाररस २५०/- 

३० पाररवाररक डववरण ५००/- 

३१ िानेपानी सम्बडन्ध डसफाररस २५०/- 

३२ उद्योग डसफाररस (साना) १०००/- 

३३ उद्योग डसफाररस (िझौिा) १५००/- 

३४ उद्योग डसफाररस (ठुिो) २०००/- 

३५ नीडि डवद्यािर् संिािन तथा कक्षा थप 

अनिुतीको डसफाररसः 

 

 आधारभतु २०००/- 

 िाध्र्ाडिक-१० कक्षासम्ि ४०००/- 

 िाध्र्ाडिक- १२ कक्षा सम्ि ८०००/- 

 स्नातक तह १६०००/- 

३६ वैिेडशक प्रर्ोिनका िाडग अगेँ्रिीिा गररने सबै 

प्रकारका डसफाररस नाता प्रिाडणत सिेत 

१००० 

३७ िारडकल्िा प्रिाडणत १००० 

३८ ससँ्था िताि डसफाररस १००० 

३९ घर ढिान/डनिािण गिाि बाटो प्रर्ोग सम्बडन्ध 

डसफाररस 

२००० 

४० विा ििुलु्का िस्तरु ५०० 
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४१ िाडथ उल्िेडित बाहेक सबै प्रकारका 

डसफाररस 

५०० 

४२ सािान्र् डसफाररस १०० 

४३ सिहु िताि डसफाररस १००० 

४४ सिहु नडवकरण डसफाररस ५०० 

४५ ससँ्था नडवकरण डसफाररस १००० 

४६ व्र्वसार् िताि शलु्क १००० 

ब्र्डिगत घटनादताथ सम्बन्धी 

१ िन्ि िताि ५०/- 

२ ितृ्र् ुिताि ५०/- 

३ डववाह िताि ५०/- 

४ वसाईसराई आउनेको िताि ५०/- 

५ वसाईसराई िानेको िताि ५०/- 

६ सम्बन्ध डबच्छेि ५०/- 

७ सबै घटना ितािको प्रडतडिडप ५०/- 
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नक्सा पाश र घर कार्मको शलु्क 

घर को  

वगि क ख ग घ 

विा/प्रडत 

बगि डफट रू. १० /-  रू. ५ /-  रू. ६ /-  

रू. 

३ /-  रू ३ /-  

रू 

१५/- रू २ /-  रू १ /-  

१ तनु्िािँा विा केन्र अन्र् 

तनु्िािँा विा 

केन्र अन्र् 

तनु्िािँा विा 

केन्र अन्र् 

तनु्िािँा विा 

केन्र  अन्र् 

२ िवािङ बिार 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, िसार, 

िौिार, िार, एक्िेफाटँ 

िध्र्पहािी राििागि िेिी 

िबैु तफि  २ डकडि  अन्र् 

न्वार बिार, 

िसार, 

िौिार, िार, 

एक्िेफाटँ अन्र् 

न्वार बिार, 

िसार, 

िौिार, िार, 

एक्िेफाटँ अन्र् 

न्वार बिार, 

िसार, 

िौिार, िार, 

एक्िेफाटँ अन्र् 
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िध्र्पहािी 

राििागि िेिी 

िबैु तफि  २ 

डकडि 

िध्र्पहािी 

राििागि िेिी 

िबैु तफि  २ 

डकडि 

िध्र्पहािी 

राििागि िेिी 

िबैु तफि  २ 

डकडि 

६ 

िाि, डछसफाटँ र 

डभिडगठे बारीको बिार 

िध्र्पहािी राििागि िेिी 

िवैु तफि  २ डकडि अन्र् 

िाि, 

डछसफाटँ र 

डभिडगठे 

बारीको बिार 

िध्र्पहािी 

राििागि िेिी 

िवैु तफि  २ 

डकडि अन्र् 

िाि, 

डछसफाटँ र 

डभिडगठे 

बारीको बिार 

िध्र्पहािी 

राििागि िेिी 

िवैु तफि  २ 

डकडि अन्र् 

िाि, 

डछसफाटँ र 

डभिडगठे 

बारीको बिार 

िध्र्पहािी 

राििागि िेिी 

िवैु तफि  २ 

डकडि अन्र् 

७ 

डभिडगठे बिार, िािँागाउ 

बिार िध्र्पहािी राििागि 

िेिी िवैु तफि  २ डकडि अन्र् 

डभिडगठे 

बिार, 

िािँागाउ 

बिार अन्र् 

डभिडगठे 

बिार, 

िािँागाउ 

बिार अन्र् 

डभिडगठे 

बिार, 

िािँागाउ 

बिार अन्र् 
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िध्र्पहािी 

राििागि िेिी 

िवैु तफि  २ 

डकडि 

िध्र्पहािी 

राििागि िेिी 

िवैु तफि  २ 

डकडि 

िध्र्पहािी 

राििागि िेिी 

िवैु तफि  २ 

डकडि 

८ - अन्र् - अन्र् - अन्र् - अन्र् 

९ 

िडििङिोिा, बल्घास र  

िािारानी के्षत्र अन्र् 

िडििङिोिा, 

बल्घास र  

िािारानी के्षत्र अन्र् 

िडििङिोिा, 

बल्घास र  

िािारानी के्षत्र अन्र् 

िडििङिोिा, 

बल्घास र  

िािारानी के्षत्र अन्र् 

१०  - अन्र्   अन्र्   अन्र्   अन्र् 
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क. नक्सापाश शलु्क डिने सनिभििा घरको वडगिकरण भवन ऐन, २०५५ अनसुार हुनेछ । 

ि. घर कार्ि वा अडभिेडिकरणको िागी बडिगाि गाउपँाडिकाको डनणिर्अनसुार डनडश्चत सिर् डिएर आव्हान गने र  सो सिर्डभत्र 

कार्ि हुने घरहरुको िागी उपरोि बिोडििको िरिा डनणिर् अनसुार तोडकएको िरिा छुट डिन सक्नेछ । 

बिारहरुको के्षत्र बडिगाि गाउपँाडिकािे आवश्र्कतानसुार पनुडवििार गनि सक्नेछ 

 

अनुसुची १२ 

पर्थटन शलु्क 

१. बडिगाि गाउपँाडिका के्षत्रिा प्रवेश गरवेापत प्रडतडिन प्रडतव्र्डि रु. १०/- (डविेशीको हकिा िात्र) 

 

 


