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आलिताि गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड : ०५   संख्या :  ७   लिलत : २०७७।०४।०१ 

 

भाग - १ 

आलिताि गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

नेपािको संविधान बिोजजि आलिताि गाउँपालिकाको गाउँ काययपालिकािे ति िेजखए बिोजजिको ऐन सियसाधारणको 
जानकारीका िालग प्रकाशन गररएको छ । 

आलिताि गाउँपालिकाको आलथयक ऐन, २०७८ 

प्रस्तािना : आलिताि गाउँपालिकाको आलथयक िर्य 2078।79 को अथय सम्बन्धी प्रस्ताििाई कायायन्ियन 
गनयको लनलित्त स्थानीय कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट दिने तथा आय संकिनको प्रशासलनक व्यिस्था गनय 
िाञ्छनीय भएकोिे,  

नेपािको संविधानको धारा 228 को उपधारा (2) बिोजजि आलिताि गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको छ। 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाि "आलिताि गाउँपालिकाको आलथयक ऐन 2078" रहेको छ 
। 

(२) यो ऐन 2078 साि श्रािण १ गतेिेजख आलिताि गाउँपालिका िेत्रिा िागू हनुेछ । 

२. सम्पजत्त कर : गाउँपालिका िेत्रलभत्र अनसूुची-१ बिोजजि एवककृत/सम्पजत्त कर/घरजग्गा कर िगाइने र 
असूि उपर गररनेछ । 



 

2 

 

३. भलूि कर (िािपोत) : गाउँपालिका िेत्रलभत्रका जग्गािा त्यस्तो जग्गाको उपभोगका आधारिा अनसूुची-२ 

बिोजजि भलूि कर (िािपोत) िगाइने र असूि उपर गररनेछ । एकीकृत सम्पत्ती कर िगाएको अिस्थािा 

भलूि कर  िाग्ने छैन । 

४. घर जग्गा ििहाि कर : गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यजि िा संस्थािे भिन, घर, पसि, ग्यारेज, गोिाि, 

टहरा, छप्पर, जग्गा िा पोखरी पूरै िा आजंशक तिरिे िहाििा दिएकोिा त्यस्तो िहाि रकििा अनसूुची-

३ बिोजजि घर जग्गा िहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ । 

५. व्यिसाय कर : गाउँपालिका िेत्रलभत्र व्यापार, व्यिसाय िा सेिािा पूजँीगत िगानी र आलथयक कारोिारका 

आधारिा अनसूुची-४ बिोजजि व्यिसाय कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. जलडबटुी, किाडी र जीिजन्त ुकर : गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यजि िा संस्थािे ऊन, खोटो, जलडबटुी, 

िनकस, किाडी िाि र प्रचलित कानूनिे लनर्ेध गररएको जीिजन्त ुबाहेकका अन्य ितृ िा िाररएका 

जीिजन्तकुो हाड, लसङ, प्िाँख, छािा जस्ता िस्तकुो व्यिसावयक कारोिार गरेिापत अनसूुची-५ बिोजजिको 

कर िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ । 

७. सिारी साधन कर : गाउँपालिका िेत्रलभत्र िताय भएका सिारी साधनिा अनसूुची-६ बिोजजि सिारी साधनिा 

कर िगाइने छ र उि कर सम्बजन्धत प्रिेशिे असिु गरी अन्तर सरकारी  वित्त व्यिस्थापन ऐन, 2074 

बिोजजि स्थानीय तहको विभाज्य कोर् िार्य त गाउँपालिकाको संजचत कोर्िा बाँडर्ाडँ गनुयपनेछ । 

८. विज्ञापन कर : गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनुे विज्ञापनिा अनसूुची-७ बिोजजि विज्ञापन कर िगाइने र असूि 

उपर गररनेछ । यसरी कर संकिन गिाय अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 2074 बिोजजि 

सम्बजन्धत प्रिेशिे लनधायरण गरेको विज्ञापन कर सिेत संकिन गरी प्रिेश विभाज्य कोर्िा राजश्व बाँडर्ाडँ 

गनुयपनेछ । 

९. िनोरञ्जन कर : गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनुे िनोरञ्जन व्यिसाय सेिािा अनसूुची-८ बिोजजि व्यिसाय कर 

िगाईने र असिु उपर गररनछे । यसरी कर संकिन गिाय अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 2074 

बिोजजि सम्बजन्धत प्रिेशिे लनधायरण गरेको विज्ञापन कर सिेत संकिन गरी प्रिेश विभाज्य कोर्िा राजश्व 

बाँडर्ाडँ गनुयपनेछ । 
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१०. िहाि लबटौरी शलु्क : गाउँपालिका िेत्रलभत्र आरु्िे लनिायण, रेखिेख िा संचािन गरेका हाट बजार, पसि 

िा सरकारी जग्गािा अनसूुची-९ िा उल्िेख भए अनसुार िहाि लबटौरी शलु्क िगाइने र असूि उपर 

गररनेछ । 

११. पावकय ङ शलु्क : गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै सिारी साधनिाई पावकय ङ सवुिधा उपिब्ध गराए िापत अनसूुची-

१० बिोजजि पावकय ङ शलु्क िगाइने नर असूि उपर गररनेछ । 

१२. टे्रवकङ्ग, कोयोवकड, क्यानोइङ्ग, बञ्जी जजम्पङ्ग, जजम्पङ्ग, जजपफ्िायर र र् याफ्टीङ्ग शलु्क : गाउँपालिकािे आफ्नो 

िेत्रलभत्र टे्रवकङ्ग, कायोवकड, क्यानोइङ्ग, िञ्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्िायर र र् याफ्टीङ्ग सेिा िा व्यिसाय संचािन 

गरे िापत अनसूुची-११ बिोजजिको शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१३. सेिा शलु्क, िस्तरु : गाउँपालिकािे लनिायण, संचािन िा व्यिस्थापन गरेका अनसूुची-१२ िा उल्िेजखत 

स्थानीय पूिायधार र उपिब्ध गराइएको सेिािा सेिाग्राहीबाट सोही अनसूुचीिा व्यिस्था भए अनसुार शलु्क 

िगाइन ेर असूि उपर गररनछे । 

१४. पययटन प्रिेश शलु्क : गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र लनिायण गरेका उद्यान, पाकय , जचलडयाखाना, ऐलतहालसक 

तथा परुाताजत्िक सम्पिा, संग्राहिय जस्ता सम्पिा उपयोग गरे िापत पययटकहरुबाट अनसूुची-१३ िा 

उजल्िजखत िरिा पययटन प्रिेश शलु्क िगाईने र असूि उपर गररनेछ । 

१५. प्राकृलतक स्रोत कर : (१) गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र िाटो, लगट्टी, बाििुा र िहत्तर बहत्तरको संकिन 

अनसूुची-१४ िा उल्िेजखत िरिा प्राकृलतक स्रोत कर िगाइने र असूि गररनछे । 

(२) उपिर्ा (१) बिोजजि उठेको रकि िध्येबाट साठी प्रलतशतिे हनुे रकि आलिताि गाउँपालिकाको 

सजित कोर्िा जम्िा गरी चालिस प्रलतशतिे हनुे रकि िालसक रुपि, प्रिेश सजित कोर्िा जम्िा गरी 

सोको वििरण सवहतको जानकारी आलथयक िालििा तथा योजना िन्त्राियिा पठाउन ुपनेछ । 

१६. कर छुट : (१) यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भएता पलन गाउँ काययपालिकािे आिश्यकता 

अनसुार यो ऐन र अबन्य कानून बिोजजि िगाईएका िस्तरु शलु्क र करको िर घटाउन बढाउन िा 

त्यस्तो िस्तरु, शलु्क र कर आजंशक िा पूणय रुपिा छुट दिन सक्नेछ । त्यस्तो िर घटाइएको, बढाइएको 

िा छुट दिइएको सूचना राजपत्रिा प्रकाशन गनुयपनेछ । 
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(२) उपिर्ा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएता पलन यस ऐन बिोजजि कर लतने िावयत्ि भएका 

व्यजि िा संस्थाहरुिाई कुनै पलन वकलसिको कर छुट दिईने छैन । 

(३) उपिर्ा (१) बिोजजिको िर घटाइएको, बढाइएको िा कुनै िस्तरु शलु्क र कर आजंशक िा 

पूणय रुपिा छुट दिइएको वििरण गाउँसभािा पेश गनुयपनेछ । 

१७. कर तथा शलु्क संकिन सम्बन्धी काययविलध : यो ऐनिा भएको व्यिस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकिन 

सम्बन्धी काययविलध गाउँपालिकािे तोके अनसुार हनुेछ । 

१८. प्रविया सरिीकरण िा बाधा अड्काउ रु्कुिा गनय सक्न े : यस ऐनको कायायन्ियनको िििा हड्ताि, 

प्राकृलतक विपद्को कारणिे ऐनिे प्रिान गरेको कुनै सवुिधा उपभोग गनय नपाउने अिस्थ 

 लसजयना भएिा, कुनै जवटिता िेजखएिा िा यस ऐनको कायायन्ियनिा कुनै बाधा अडकाउ पनय गएिा गाउँ 

काययपालिकािे आिश्यकता अनसुार अिधी थप गनय प्रविया सरिीकरण गनय िा कायायन्ियनिा िेजखएको 

बाधा अड्काउ रु्कुिा गनय सक्नेछ । 

१९. लनिेजशका बनाउन सक्न े: यो ऐनको अलधनिा रवह गाउँ काययपालिकािे आिश्यक काययविलध िा लनिेजशका 

बनाउन सक्नछे । 
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अनसूुची - १ 

सम्पत्ती कर 
 

ि.सं. करको वििरण िस्तरु िर कैवर्यत 

१ एकीकृत सम्पत्ती कर विस्ततृ अध्ययन तथा काययविलध तयार भएपश्चात िाग ुहनु े  
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 अनसूुची - २ 

भिूीकर 
 

 ि.सं. वििरण िावर्यक प्रलत रोपनी िस्तरु िर रु. कैवर्यत 

१ 

बारी 

अब्बि (१० रोपनी भन्िा कि) १५।००  

२ अब्बि (१० रोपनी भन्िा a(L) २०।००  
३ िोयि (१० रोपनी भन्िा कि) १०।००  
४ िोयि (१० रोपनी भन्िा a(L) १५।००  
५ सीि (10 रोपनी भन्िा कि) ७।००  
६ सीि (१० रोपनी भन्िा a(L) १०।००  
७ चाहार (१० रोपनी भन्िा कि) ३।००  
८ चाहार (१० रोपनी भन्िा a(L) ७।००  
९ 

खेत 

अब्बि (१० रोपनी भन्िा कि) १५।००  
१० अब्बि (१० रोपनी भन्िा a(L) २०।००  
११ िोयि (१० रोपनी भन्िा कि) १०।००  
१२ िोयि (१० रोपनी भन्िा a(L) १५।००  
१३ सीि (१० रोपनी भन्िा कि) ७।००  
१४ सीि (१० रोपनी भन्िा a(L) १०।००  
१५ चाहार (१० रोपनी भन्िा कि) ५।००  
१६ चाहार (१० रोपनी भन्िा a(L) ८।००  

१७ घरेडी १ रोपनी भन्िा कि १००।००  

१८ १ रोपनी िेजख २ रोपनी सम्ि ३००।००  

१९ २ रोपनी भन्िा िाथी ३००।०० प्रलत रोपनी 

तर भलूि सम्बजन्ध सम्पणुय करिा जररिाना गिाय िेहाय बिोजजि अशिु उपर हनुछे । 

क पवहिो बर्य २० प्रलतशत रकि जोलडनछे  

ख िोस्रो बर्य ३० प्रलतशत रकि जोलडनेछ  

ग 
तेस्रो बर्य र सो भन्िा िाथी प्रत्येक बर्य १० प्रलतशत का िरिे 

हनु आउने रकि जोलडनेछ । 
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अनसूुची - ३ 

घर िहाि कर 

ि.सं. वििरण िस्तरु िर कैवर्यत 

१ कोठा िा घरभाडा कोठा िा घरभाडाको १० प्रलतशतिे हनु आउने रकि  
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अनसूुची - ४ 

व्यिसाय कर 

ि.सं. व्यािसायको वकलसि विस्ततृ वििरण नयाँ िताय शलु्क नविकरण शलु्क 
कैवर्यत 

१ िदिरा जन्य व्यािसाय 

वितरक ७५०००।०० 15000।00  

थोक ५००००।०० 10000।00  

खदु्रा २५०००।०० 5000।00  

2 चरुोट विडी, सलुतयजन्य  

वितरक १००००।०० 5०00।00  

थोक ५०००।०० २५00।00  

खदु्रा ३०००।०० १500।00  

3 जचसो पेय पिाथय 

वितरक २०००।०० १०००।००  

थोक १५००।०० ७५०।००  

खदु्रा १०००।०० ५००।००  

4 सनु चाँिी पसि  
थोक २५००।०० १२५०।००  

खदु्रा पसि र िियत १५००।०० ७५००।००  

5 और्धी पसि 

थोक ३०००।०० १५००।००  

खदु्रा डाक्टर भएको २०००।०० १०००।००  

खदु्रा डाक्टर नभएको १०००।०० ५००।००  

6 िाछा िास ुवििी पसन  १०००।०० ५००।००  

7 आयिेुदिक और्धी पसन  ५००।०० २५०।००  

8 एग्रोभेट पसि 

थोक २०००।०० १०००।००  

खदु्रा १०००।०० ५००।००  

9 स्टेशनरी तथा पसु्तक पसि थोक १५००।०० ७५०।००  
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खदु्रा १०००।०० ५००।००  

१० छपाई तथा प्रकाशन 
अर्सेट प्रसे २०००।०० १०००।००  

साधारण प्रसे १०००।०० ५००।००  

11 िोटर पाटसय 
थोक २०००।०० १०००।००  

खदु्रा १०००।०० ५००।००  

12 प्िाई र ग्यास 

थोक २०००।०० १०००।००  

खदु्रा १०००।०० ५००।००  

13 कपडा\रै्न्सी\व्याग पसि 

थोक २०००।०० १०००।००  

खदु्रा १०००।०० ५००।००  

14 धगो टाँक पसन 

थोक १०००।०० ५००।००  

खदु्रा ५००।०० २५०।००  

15 
इिेक्ट्रोलनक पसि, िोबाईि 
पसन, घडी क्यािकुिेटर 
अलडयो लभलडयो पसि । 

थोक ३०००।०० १५००।००  

खदु्रा १५००।०० ७५०।००  

16 हाडयिेयर, िेलसनरी स्यालनटरी, 
िाबयि पसि 

थोक ५०००।०० २५००।००  

खदु्रा २०००।०० १०००।००  

17 पेट्रोलियि पिाथय 

पेट्रोि पम्प ५०००।०० २५००।००  

पेट्रोि लबिी केन्द्र २०००।०० १०००।००  

ग्यास लसलिन्डर सब 
लडिर २०००।०० १०००।००  

िवट्टतेि िात्र लबिी १०००।०० ५००।००  

18 जस्टि आल्िलुनयि पसि 

थोक २०००।०० १०००।००  

खदु्रा १०००।०० ५००।००  
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19 र्लनयचर व्यिसाय 

थोक २०००।०० १०००।००  

खदु्रा १०००।०० ५००।००  

20 कपडा लसिाई कटाई पसि 

टेिररङ आधलुनक २०००।०० १०००।००  

हाते िेलसन १०००।०० ५००।००  

21 स्नकु तथा पिु हाउस  १०००।०० ५००।००  

22 क्यारेि बोडय  ०।०० ०।००  

23 पश ुआहार वििी केन्द्र  १०००।०० ५००।००  

24 वकराना पसि 

थोक २०००।०० १०००।००  

खदु्रा १०००।०० ५००।००  

25 र्िरु्ि तथा तरकारी पसि 

थोक १०००।०० ५००।००  

खदु्रा ५००।०० २५०।००  

26 उपहार, लगफ्ट तथा खेिौना 
पसि 

थोक १०००।०० ५००।००  

खदु्रा ५००।०० २५०।००  

27 भाडा पसन (जस्टि, प्िाविक, 
आल्िनुीयि सबैथरी) 

थोक २०००।०० १०००।००  

खदु्रा १०००।०० ५००।००  

28 िाटाको भाँडा पसि थोक, खदु्रा लन:शलु्क लन:शलु्क  

29 विशेर्ज्ञ, परािशय तथा अन्य 
व्यिसायी सेिा 

जचवकत्सक २०००।०० १०००।००  

कन्सल्टेन्ट सेिा 
(इजन्जलनयररङ्ग) २०००।०० १०००।००  

कानून व्यिसायी ि 
र्िय २०००।०० १०००।००  

िेखापरीिण 
व्यिसायी १०००।०० १०००।००  

िन्त जचवकत्सक २०००।०० १०००।००  
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अनसुन्धानकताय 
परािशयिाता २०००।०० १०००।००  

पश ुजचवकत्सक 
डाक्टर २०००।०० १०००।००  

रोजगार सेिा २०००।०० १०००।००  
30 ढुिानी तथा ट्रान्सपोटय  २०००।०० १०००।००  
31 पेन्टर साइन बोडय िेख् न े  १०००।०० ५००।००  
32 खोटो तथा गैर काष्ठ व्यिसाय  १०००।०० ५००।००  
33 पोल्ट्री र्ािय   १०००।०० ५००।००  
34 जग्गा व्यिसायी  २०००।०० १०००।००  
35 लनिायण व्यिसायी   २५०००।०० ३०००।००  

३६ यस िगीकरणिा नपरेका 
व्यिसायको हकिा 

 १०००।०० ५००।००  

3७ बल्भ उद्योग  १०००।०० ५००।००  
3८ िसिा उद्योग  १०००।०० ५००।००  
३९ अगरबत्ती उद्योग  ५००।०० २५०।००  

4० कपडा काटी लसरक डसना 
बनाउने पसि 

 २०००।०० १०००।००  

4१ खानेपानी उपभोिा सलिलत   ५००।०० -  

4२ लनजी विद्याियको अनिुती  
२५००।०० प्रलत 

किा 
१२५०।००  

4३ र्ोटो स्टुलडयो  १५००।०० ७५०।००  

4४ सनु चाँिी गहना िात्र बनाउने 
तथा िियत गने 

 २५००।०० १२५०।००  

4५ 
खसी, बोका, कुखरुा, बुंगरु, 
िाछा, िास ु(फे्रस हाउस) 
लबिी पसि 

 १०००।०० 
१०००।००  

4६ कृवर् तथा अन्य बन िीउ 
नसयरी उत्पािन व्यिसाय 

 ५००।०० ५००।००  

4७ िाछा पसन व्यिसाय  ५००।०० ५००।००  

४८ पशपुािन व्यिसाय (गाई, 
भैसी, बाख्रा आदि) 

 ५००।०० ५००।००  

४९ लग्रि, रेलिङ्ग तथा िेजल्डङ्ग 
व्यिसाय 

 १५००।०० १०००।००  
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5० सटररङ्ग व्यिसाय  १०००।०० १०००।००  

5१ र्लनयचर उद्योग  १००००।०० ५०००।००  

5२ र्िरु्ि तथा तरकारी पसि  ५००।०० २५०।००  

5३ लबको खोिी िदिरा लबिी गने 
व्यिसाय 

 ३०००।०० १५००।००  

5४ हाडयिेयर पसि  २०००।०० १०००।००  

5५ 
लसिेन्ट, सररया, ककय ट पाता, 
प्िाईबोडय, लससा आदि 
सवहतको हाडयिेयर 

 ३०००।०० 
१५००।००  

5६ थान कपडा लबिी पसि  १५००।०० ७५०।००  

5७ यसिा नखिेुको अन्य 
व्यिसाय नविकरण िात्र 

 ५००।०० ५००।००  

५८ बहउुद्देशीय ब्यबसाय तथा 
र्िय िताय  

 

र्िय िताय गिाय 
िागेको िताय 
शलु्कको ५० 
प्रलतशत थप िस्तरु 
िाग्ने छ। 

-  

 सम्पणय कर तथा सेिा शलु्किा जररिाना गिाय िेहाय बिोजजि असिु उपर गररनेछ ।   

क पवहिो बर्य २० प्रलतशत रकि जोलडनछे   
  

ख िोस्रो बर्य ३० प्रलतशत रकि जोलडनेछ 

  

ग तेस्रो बर्य िेखी िाथी प्रत्येक बर्य थप १० प्रलतशतिे हनु आउने 
रकि जोलडनेछ । 

  

 

तर गाउँपालिका तथा िडा कायायियबाट जारी प्रिाणपत्रको प्रलतलिवप िस्तरु िताय शलु्कको ५० प्रलतशत 
िाग्नेछ। 
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उत्पािनिूिक उद्योग सम्बन्धी : 
कैवर्यत 

ि.सं. उत्पािनििुक उद्योग वििरण  िताय शलु्क  नविकरण शलु्क 

१ ग्रीि उद्योग   १०००।००  ५००।००  

२ जतु्ता उद्योग   १०००।०० ५००।००  

३ 
घरेि ुकुवटर उद्योग (अगरबत्ती, 
िैनबत्ती,टीकी, अचार तथा अन्य 
कुवटर_ 

  ५००।०० ३००।०० 
 

४ कपडा तथा गािेन्ट उद्यf]ग    २०००।०० १०००।००  

५ प्रशोधन केन्द्र   २०००।००  १०००।००  

६ कोल्ड स्टोर   १०००।०० ५००।००  

७ लसरक डसना उद्योग    १०००।०० ५००।००  

८ कुटानी वपसानी लिि|घट्ट   १०००।०० ५००।००  

९ िसिा उद्योग   500.00  ३००।००  

 
तर यदि िसिा लिि रहेको लििबाटै कुटानी पेिानी लिि पलन छ भने कुटानी पेिानी लििकै 
व्यिसाय कर िाग्नेछ ।  

 

१० डेरी उद्योग/ व्यिसाय 
संकिन ५००।०० ३००।००  

वितरक ३००।०० २००।००  

११ उपभोग्य िस्त ुउत्पािन उद्योग 

कुवकज नडुल्स १०००।०० ५००।००  

िाििोट पाउरोटी 
चाउिीन १०००।०० ५००।०० 

 

पापड जचप्स वर्गर १०००।०० ५००।००  

१२ िनजन्य उद्योग 
स:लिि प्िाईउड 
उद्योग 

५०००।०० २५००।०० 
 

काठ लबिी लडपो ३०००।०० १५००।००  

१३ िसर÷कन्िीट÷ईटा भट्टा 
उद्योग 

  ५०००।०० २५००।०० 
 

१४ ढाकाटोपी पजस्िना उद्योग   १०००।०० ५००।००  

१५ सलुतयजन्य उद्योग   ५०००।०० २५००।००  
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१६ होटि िज रेिुरेन्ट 

होटि र िज २०००।०० १०००।००  

भोजनािय १०००।०० ५००।००  

लिठाई पसि ५००।०० ३००।००  

पाटी प्यािेस २५००।०० १३००।००  

रेिुरेन्ट बार २०००।०० १०००।००  

जचया र खाजा पसि २५०।०० १००।००  

साना,खाजा नास्ता 
पसि  ५००।०० ३००।०० 

 

१७ टेन्ट हाउस   ११०००।०० ६०००।००  
 

सेिा उद्योग सम्बन्धी:  
ि.सं. सेिा उद्योग वििरण िताय शलु्क नविकरण शलु्क कैवर्यत 

१ सिार 

एर्.एि.प्रसारण २०००।०० १०००।००  

केििु च्यानि प्रसारण २०००।०० १०००।००  

पत्रपलत्रका प्रकाशन सेिा १०00.00 ५००।००  

र्ोटोकपी, पी.लस.ओ 
साइबर तथा क्यारे् १०००।०० ५००।०० 

 

कुररयर सेिा ५००।०० ३००।००  

किर ल्याब÷ र्ोटोस्टुलडयो १०००।०० ५००।००  

२ वित्तीय 

िाजणज्य िैंक प्रलत शाखा / 
केजन्द्रय कायायिय 

५०००।०० २५००।०० 
 

विकास िैंक प्रलत शाखा / 
केजन्द्रय कायायिय ५०००।०० २५००।०० 

 

र्ाइनान्स कम्पनी शाखा 
कायायिय ३०००।०० १५००।०० 

 

वित्तीय / ऋण सहकारी 
संस्था १०००।०० ५००।०० 
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िनी ट्रान्सर्र १५००।०० ८००।००  

वििा कम्पनी २०००।०० १०००।००  

िघ ुवित्त २०००।०० १०००।००  

३ स्िास््य सेिा व्यिसाय 

लनजी अस्पताि तथा नलसयङ्ग 
होि ५०००।०० २५००।०० 

 

जक्िलनक तथा ल्याब २०००।०० १०००।००  

चस्िा पसि १०००।०० ५००।००  

४ जशिा सेिा लनजी 

क्याम्पस २०००।०० १०००।००  

िा.वि. १५००।०० ८००।००  

आधारभतू १०००।०० ५००।००  

प्राथलिक १०००।०० ५००।००  

छात्रािास १०००।०० ५००।००  

िन्टेश्वरी ५००।०० ३००।००  

पूिय प्राथलिक ५००।०० ३००।००  

ट्युशन सेन्टर १०००।०० ५००।००  

कम्प्यटुर / नतृ्यकिा 
लसकाइ केन्ि| १०००।०० ५००।०० 

 

तालिि तथा अनसुन्धान 
केन्द्र १०००।०० ५००।०० 

 

५ िियत सम्भार 

टायर (ट्युि िियत, 
ररसोलिङ्ग,हािा भने ५००।०० ३००।०० 

 

इजन्जन िियत १०००।०० ५००।००  

डेजन्टङ्ग पेजन्टङ्ग ५००।०० ३००।००  

वट.भी, वफ्रज, िोटर, पङ्खा, 
रेलडयो, घडी जेनेरेटर, 

५००।०० ३००।०० 
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कम्प्यटुर, िोबाइि 
(इिेक्ट्रोलनक_ 

िोटरसाइकि िियत ५००।०० ३००।००  

बस,ट्याक्सी िगायतका 
सिारी साधन िियत १०००।०० ५००।०० 

 

अन्य विविध िियत ५००।०० ३००।००  

६ ड्राइ जक्िन, व्यटुी पाियर 
तथा सैिनु 

 ५००।०० ३००।०० 
 

७ रू्ि विरुिा पसि  ५००।०० ३००।००  

८ गैर सरकारी संस्थाहरु 
राविय २०००।०० १०००।००  

स्थानीय १०००।०० ५००।००  

९ हातहलतयार इजाजत पत्र 
नविकरण लसर्ाररस 

  ३००।०० 

जररिाना थप 
२० प्रलतशत 
प्रलत िर्य 
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अनसूुची - ५ 

किाडी र िस्तभुाउ लनकासी कर 

ि.सं. करको वििरण ईकाई िस्तरु िर रु. कैवर्यत 

१ किाडी कर प्रलत वक.ग्रा.  १।००  

२ सुँगरु, बङगरु, बोका, खसी प्रलत गोटा  १००।००  

३ राँगा, भैसी, जवर्यगाई 
प्रलत गोटा  ५००।००  

४ पाठा पाठी बाख्रा प्रलत गोटा  ५०।००  

५ हाँस कुखरुा प्रलत गोटा  १०।००  
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अनसुचुी - ६ 

सिारी साधन कर 

ि.सं. करको वििरण प्रलत िज्ञापन शलु्क िर कैवर्यत 

१ - - - 
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अनसुचुी - ७ 

विज्ञापन कर 

ि.सं. करको वििरण प्रलत विज्ञापन िस्तरु िर कैवर्यत 

१ 

गाउँपालिका िेत्रलभत्र साियजलनक स्थानिा विज्ञापन िा 
साइनबोडय राखे िापत िावर्यक १०००।०० 
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अनसुचुी - ८ 

िनोरञ् जन कर 

ि.सं. करको वििरण िस्तरु िर रु कैवर्यत 

१ लसनेिा हि तथा िनोरञ्जन प्रिशयन स्थिको प्रिेश शलु्किा  - - 

२ जाि ुसकय स चटक आदििा - - 
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अनसुचुी - ९ 

िहाि विटौरी कर 

ि.सं. करको वििरण िस्तरु िर रु. कैवर्यत 

१ टहरो छाप्रोको िालसक १०००।००  

२ घमु्ती व्यिसाय प्रलतदिन ५०।००  

३ ठेिा व्यिसाय िालसक ३००।००  

४ हाटबजार कर (िावर्यक ठेक्का) २५०००।००  
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  अनसुचुी – १० 

पावकय ङ्ग शलु्क 

ि.सं. करको वििरण0f ईकाई 

िस्तरु िर रु कैवर्यत 

१ बस, ट्रक, िरी, हेभी गाडी, ट्याक्टर, जीप प्रलतदिन  ५०।००  

२ 

िोटरसाइकि, ठेिा गाडा, अटो ररक्सा र अन्य 
साधन  प्रलतघण्टा  १०।०० 

 

 नोट: पावकय ङ्ग शलु्क बसपाकय  स्थि व्यिजस्थत भएपलछ िात्र िाग्ने । 
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अनसुचुी – ११ 

टे्रवकङ्ग, कोयोवकङ, क्यउनोइङ्ग, बन्जी जजम्पङ्ग, जजफ्िायर र र् यापटीङ्ग शलु्क 

 

ि.सं. करको वििरण िस्तरु िर रु कैवर्यत 

- - - - 
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अनसुचुी - १२ 

सेिा शलु्क िस्तरु 

ि.सं. 
लसर्ाररस र प्रिाजणत:  

वििरण विस्ततृ वििरण िस्तरु िर रु. नविकरण कैवर्यत 

१ घर जग्गा नािसारी लसर्ाररस 
  

७००।००   
 

२ िान िा बकसपत्र लसर्ाररस 
  

३००।००   
 

३ अंश बण्डा लसर्ाररस 
  

५००।००   
 

४ िोही िगत कट्टा लसर्ारीस 

5 रोपनी सम्िको ३००।००   
 

5 रोपनी भन्िा िालथको ५००।००   
 

५ घर कायि लसर्ारीस 

पक्की घर   ५००।००   
 

कच्ची घर   २००।००   
 

६ सरजलिन लसर्ारीस िस्तरु 
िैिी प्रकोप, ितृ्य ुविपििा 
निाग्न े

३००।००  कायायियिा 

५००।००  वर्ल्डिा 

७ छात्रबजृत्त, लसर्ाररस   १०००।००   
 

८ 
विपन्न / असहाय विद्याथी छात्रिलृत  
लसर्ाररस 

  लनMशलु्क   
 

९ अपाङ्गता भएको लसर्ाररस   लनMशलु्क   
 

१० अस्थायी बसोबास लसर्ाररस   १००।००   
 

११ स्थायी बसोबास लसर्ाररस   २००।००   
 

१२ नागररकता लसर्ाररस 
िंशज १००।००   

 

अंलगकृत ३००।००   
 

१३ विद्यतु जडान लसर्ाररस 
  

३००।००   
 

१४ धारा जडान लसर्ाररस 
  

१५०।००   
 

१५ जीवित रहेको लसर्ाररस 
  

१५०।००   
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१६ 
िबैु नाि गरेको व्यजि एकै हो भन्ने िा 
र्रक जन्ि लिलत संशोधन लसर्ाररस 

  
१५०।००   

 

१७ व्यिसाय बन्ि लसर्ाररस 
  

५००।००   
 

१८ व्यिसाय सिािन नभएको लसर्ाररस 
  

५००।००   
 

१९ व्यापार व्यिसाय नभएको लसर्ाररस 
  

५००।००   
 

२० कोटय र्ी लिनाहा लसर्ाररस 
  

लनशलु्क   
 

२१ नाबािक पररचय पत्र लसर्ाररस 
  

१००।००   
 

२२ चौपाया सम्बन्धी लसर्ाररस  
  

१००।००   
 

२३ 
कम्पलन रजजिारको कायायियिा िताय भई 
व्यािसाय संचािन अनिुलत िताय िस्तरु  

१ िाख सम्िको अलधकृत पूजँी 
भएको 

१०००।०० ५००।०० 
 

१ िाख िेजख २५  िाख 
सम्िको अलधकृत पूजँी भएको 

५०००।०० २५००।०० 
 

२५ िाख िेजख ५०  िाख 
सम्िको अलधकृत पूजँी भएको 

१००००।०० ५०००।०० 
 

५० िाख िेजख १ करोड 
सम्िको अलधकृत पूजँी भएको 

१५०००।०० ७५००।०० 
 

१ करोड िेजख १० करोड 
सम्िको अलधकृत पूजँी भएको 

२००००।०० १००००।०० 
 

१० करोड भन्िा िाथी जलत 
सकैु अलधकृत पूजँी भएपलन 

३००००।०० १५०००।०० 
 

२४ 
कृर्ी सम्बन्धी व्यिसाय गनय कम्पलन 
रजजिारको कायायियिा िताय भई 
व्यािसाय संचािन अनिुलत िताय िस्तरु 

जलत सकैु अलधकृत पूजँी भएपलन २०००।०० १०००।०० 
 

२५ व्यिसाय िताय लसर्ाररस 
  

५००।००   
 

२६ उद्योग ठाउँसारी लसर्ाररस 
  

५००।००   
 

२७ विद्यािय ठाउँ सारी लसर्ाररस 

संस्थागत १०००।००   
 

साििुावयक ५००।००   
 

२८ आन्तररक बसाइसराई लसर्ाररस 
  

१००।००   
 

२९ 
विद्यािय सिािन स्िीकृत किा िदृद्द 
लसर्ाररस 

संस्थागत १०००।००   
 

साििुावयक 
500.00   
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३० व्यजिगत वििरण लसर्ाररस  
  

१००।००   
 

३१ जग्गा िताय लसर्ाररस प्रलत रोपनी ५००।००   
 

३२ संरिक लसर्ाररस व्यजिगत 
  

१००।००   
 

३३ संरिक लसर्ाररस संस्थागत 
  

२००।००   
 

३४ 
नेपाि सरकारको नाििा बाटो कायि 
लसर्ाररस 

  
१००।००   

 

३५ 
कोठा खान तिासी काययsf] रोहिरिा 
बस्ने  लसर्ाररस 

  
१००।००0   

 

३६ स्िास््य उपचारको लसर्ाररस 

लनशलु्क उपचारको िालग लनशलु्क   
 

सशलु्क उपचारको िालग १००।००   
 

३७ संस्था िताय लसर्ाररस 

प्रलतष्ठान, धालियक संस्था, क्िि  ३००।०० १५०।०० 
 

संस्था सिहु, सलिलत सहकारी 
आदि 

५००।०० २५०।०० 
 

बहउुदे्दजशय सहकारी संस्था ५०००।०० २५००।०० 
 

सानावकसान सहकारी संस्था १०००।०० ५००।०० 
 

बचत तथा ऋण सहकारी संस्था २५००।०० १२५०।०० 
 

३८ NGO÷संस्था िस्तरु 
  

१०००।०० ५००।०० 
 

३९ जग्गा धनीपजुाय हराएको लसर्ाररस 
  

३००।००   
 

४० जीवितसँगको नाता प्रिाजणत 
  

३००।००   
 

४१ ितृकसँगको नाता प्रिाजणत 
  

३००।००   
 

४२ 
आलथयक अिस्था बलियो िा सम्पन्नता 
प्रिाजणत 

  
५००।००   

 

४३ 
आलथयक अिस्था किजोर िा विपन्नता 
प्रिाजणत 

  
लनशलु्क   

 

४४ जग्गा िलु्याङ्कन लसर्ाररस / प्रिाजणत प्रलतिाख ३००।००   
 

४५ चारवकल्िा प्रिाजणत 
  

३००।००   
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४६ जन्िलिलत प्रिाजणत 
  

१००।००   
 

४७ घर बाटो प्रिाजणत बाटो भएको ५००।००   
 

४८ वििाह, अवििावहत प्रिाजणत 
  

२५०।००   
 

४९ कागज िञ्जुररनािा प्रिाजणत 
  

३००।००   
 

५० हकिािा िा हकिार प्रिाजणत 
  

२५०।००   
 

५१ घर सम्पन्न लसर्ारीस/ प्रिाजणत 

पक्की ५००।००   
 

कच्ची २५०।००   
 

५२ अपतुािी लसर्ाररस 
  

५००।००   
 

५३ अन्य लसर्ाररस िा प्रिाजणत 
  

११०।००   
 

५४ घर नक्सापास िस्तरु (प्रलत िगय वर्ट) 

व्यिसावयक िा बजारको घर ४।००   
 

लनजी घर गाउँको २।००   
 

५५ घर कर (ऐिानी तथा प्रलत जग्गािा) 

पक्की घर (RCC) ३00.00   
 

िध्यि पक्की घर 
२००।०० 

लसिेट र वटनिे 
छाएको 

 

कच्ची घर 
१००।०० 

काठ र खरको 
छाना 

 

५६ नक्सा पास लनिेिन र्ाराि िस्तरु 
  

१००।००   
 

५७ सरसर्ाइ शलु्क 

िालसक ५०।००   
 

सरसर्ाइ काडयको १००।०० 
   

५८ घर खािी गराउँिा प्रलतदिन  िगत िाहेक २००।०० 
   

तर: सरसर्ाइ सम्बन्धी पिुायधार बनेपलछ कर िाग्नेछ । 

 तर: िालथ उजल्िजखत लसर्ारीस िा प्रिाणहरुको पनुः आिश्यक परेिा पलन सरुु तोवकएको िस्तरु पनुMिाग्नेछ । र उजल्िजखत कागजात अंग्रजेी 
भार्ािा आिश्यक परेिा रु ५००।०० िाग्नेछ । िालथ उजल्िजखत लसर्ारीस र प्रिाजणत बाहेक कुनै लनणयय िा रै्सिा आदिको नक्कि आिश्यक 
परेिा प्रलतपाना १० रुपयाँ िस्तरु िाग्नेछ ।  
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िताय शलु्क सम्बन्धी : 
ि.सं. िताय वििरण अिधी िस्तरु िर रु. कैवर्यत 

१ जन्ि िताय ३५ दिनलभत्र भए लनशलु्क 
अन्यथा १५०।०० 

प्रलतलिवप 
शलु्क रू 

५००।०० 

२ ितृ्य िताय ३५ दिनलभत्र भए लनशलु्क 
अन्यथा १००।०० 

३ बसाइसराइ जाने आउन ेिताय ३५ दिनलभत्र भए लनशलु्क 
अन्यथा १५०।०० 

४ सम्बन्ध विच्छेि िताय ३५ दिनलभत्र भए लनशलु्क 
अन्यथा ५००।०० 

५ वििाह िताय ३५ दिनलभत्र भए लनशलु्क 
अन्यथा ३००।०० 

६  अन्य व्यिसाय िताय 
 

१ िाख सम्िको ५००।००  

१ िाख िेजख ५ िाख सम्िsf] ७५०।००  

५ िाख िेजख १० िाख सम्िको १०००।००  

१० िाख िेजख िालथ १२५०।००  

७ िैंलगक तथा घरेि ुवहंसा सम्बन्धी 
उजरुी तथा िदु्दा िताय िस्तरु 

 लनशलु्क  

८ अन्य उजरुी तथा िदु्दा िताय िस्तरु  ५००।००  

९ अन्य व्यिसाय नविकरण र 
नािसारी लसर्ाररस  

१ िाख सम्िको २५०।००  

१ िाख िेजख ५ िाख सम्िsf] ३५०।०० 
 

 

५ िाख िेजख १० िाख सम्िको ५००।००  

१० िाख िेजख िालथ १०००।००  

१० खानी, िहुान, बन िताय लसर्ाररस  १०००।००  

११ पानी िूि िताय  १०००।००  

अन्य िस्तरु : 

१ योजना सिझौता िस्तरु 
१ िाख सम्ि लनशलु्क  गाउँपालिका 

कायायिय बाट १ िाख िेजख ५ िाख सम्ि १०००।०० 
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५ िाख भन्िा िाथी १० िाख 
सम्ि १५००।०० र अन्य 

लनकाय बाट 
संचािन हनुे 
योजना तथा 
काययिि 
लसर्ाररसिा 

सिेत 

१० िाख भन्िा िाथी २० िाख 
सम्ि २०००।०० 

२० िेजख ५० िाख सम्ि ५०००।०० 

५० िाख भन्िा िालथ १००००।० 

२ गाउँसभा हि भाडा प्रलत काययिि, दिन २०००।००  

३ प्रोजेक्टर भाडा प्रलत काययिि, दिन ५००।००  

४ जेनेरेटर भाडा प्रलत काययिि, दिन १०००।००  

५ साउण्ड लसस्टि भाडा प्रलत काययिि, दिन १०००।००  

६ र्ोटोकपी प्रलत कपी ५।००  

७ गाउँपालिकाको क्याजण्टन भाडा  िालसक ३०००।००  

८ आलिताि ताि क्याजण्टन भाडा  िालसक २०००।००  

 

भलूि सम्बन्धी सिस्या सिाधान अन्तरगत अव्यिजस्थत बसोबासीहरुको जग्गा िताय लसर्ाररस शलु्क 

लस.न लबबरण घरेडी (िखु्य 
सडक) 

घरेडी (शाखा 
सडक) 

लभत्री िधेश 
सिति 

लभरािो पहाड कैवर्यत 

१ १ रोपलन भन्िा कि ४०००।०० २०००।०० १०००।०० ५००।००  
२ १ िेजख ५ रोपनी सम्ि ५०००।०० २५००।०० १०००।०० ५००।०० प्रलत रोपनी 
३ ५ िेजख १०  रोपनी 

सम्ि 

  १५००।०० ८००।०० प्रलत रोपनी 

४ १० िेजख १५ रोपनी 
सम्ि 

  २०००।०० १०००।०० प्रलत रोपनी 

५ १५ िेजख २० रोपनी 
सम्ि 

  २५००।०० १३००।०० प्रलत रोपनी 

६ २० िेजख िाथी   ३०००।०० १५००।०० प्रलत रोपनी 
तर 
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 एउटै प्रकृलतको कािको लसर्ाररसको िालग िडािा शलु्क लतररसकेको भए गाउँपालिकािा 
पनुः शलु्क िाग्ने छैन। 

 टेन्डर शलु्क साियजलनक खररि ऐन बिोजजि हनुेछ । 

अनसूुची - १३ 
पययटन शलु्क (डुङ्गा सयर) 

ि.सं. करको वििरण िस्तरु िर रु कैवर्यत 

१ विद्याथी पययटकको िालग प्रलत व्यजि २०।००  

२ स्थानीय तथा स्ििेशी पययटकको िालग प्रलत व्यजि ५०।००  

३ वििेशी पययटकको िालग प्रलत व्यजि १००।००  
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अनसूुची - १४ 

प्राकृलतक स्रोत लबिी तथा लनकासी कर 

ि.सं. प्राकृलतक स्रोतको वििरण एकाई { िस्तरु िर रु. कैवर्यत 

१ साि काठ/िाउरा गाउँपालिका अन्तरगतका साििुवयक 
बनहरुबाट लबिी भएको काठ, 
िाउराबाट प्राप्त राजस्ि रकिको १० 
प्रलतशत 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, 
२०७४ को िर्ा ६२ख 
बिोजजि कायि हनुे । 

२ खयर, l;;f}+ काठ/िाउरा 

३ सल्िो तथा अन्य sf&/िाउरा 

४ खोटो प्रलत के.जी. १।००  

५ बाँस लनकासी  प्रलत बाँस १५।००  

६ तेजपात्ता, अल्िो, अििा, ररठा, 
काउिो, झ्याउ, च्याउ आदि प्रलत के.जी. २।००  

७ ढंुगा लगट्टी िाििुा प्रलत घ.िी. - आई.ई.ई. ररपोटय बिोजजि 
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अनसूुची - १५ 

िहाि कर 

ि.सं. करको वििरण िस्तरु िर रु कैवर्यत 

१ 

गाउँपालिका अन्तरगत विकास लनिायणका योजनाहरुिा 
व्याकहो-िोडर िगायतका हेिी उपकरण प्रयोग 
िापत िहाि कर 

सम्बजन्धत लनिायण काययको 
वििको १० प्रलतशतिे हनु 
आउने रकि 

 

 

 

 

 

 

  

आज्ञािे, 
भोज बहािरु ऐडी 

प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत 


