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बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको अर्थ सम्बतधी प्रस्िाविाई कार्ाथतवर्न गनथ बनेको 
 "बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको आर्र्थक  ऐन, २०७९ 

 

प्रस्िावना :  

बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ि २०७९/८० को अथि सम्बतधी प्रस्िाविाई कार्ाितवर्न गनिको ननलित्त स्थानीर् 
कर िथा शुल्क सकंिन गनि, छुट दिन िथा आर् संकिनको प्रशासननक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको संववधानको 
धारा २२८ को उपधारा (२) बिोन्िि बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 

१. संक्षिप्ि नाम र प्रारम्भ : (१) र्स ऐनको नाम “बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको आर्र्थक ऐन, २०७९ रहेको छ । 

(२) र्ो ऐन २०७९ साि श्रावण १ गिेिेखि बुद्धशान्ति गाउँपालिका क्षेत्रिा िाग ूहुनेछ । 

२. सम्पत्ति कर : (१) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्रको घर र घरिे चचेको (न्लितथ एररर्ा) िग्गाको िूल्र्ांककि रकििा 
अनुसूची -१ को िरिा सम्पवत्त कर िगाइनेछ । 

स्पष्टीकरण:- र्स िफाको प्रर्ोिनका िार्ग "घरिे चचेको िग्गा" भतनािे घरिे ओगटेको िग्गाको क्षेत्रफि र अर्धकिि सो 
िग्गा बराबरको थप िग्गासम्ि बुझ्नुपछि । 

(२) उपिफा (१) बिोन्ििको िग्गाको िूल्र्ांकन गिाि अनुसूची -२ िा उल्िेि भएको िर भतिा कि हुने गरी िूल्र्ांकन 
गररने छैन । 

३. भूलम कर (मािपोि): गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र सम्पवत्त कर िागकेो घरिग्गा बाहेकको िग्गािा अनुसूची-३ बिोन्िि भूलिकर 
(िािपोि) िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

४. घरजग्गा वहाि कर : गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्न्ति वा संस्थािे भवन, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, छलपर, 

कारिाना, िग्गा, पोिरी र र्स्िै पतकी वा कच्ची संरचना पूरै वा आंलशक िवरिे वहाििा दिएकोिा अनुसूची -४ 
बिोन्िि घरवहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ । 

५. घरजग्गा रन्जष्रेशन शुल्क: (१) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रको घर, िग्गा वा घरिग्गा रन्िष्ट्रेशन पाररि गरी स्वालित्व 
पररवििन भएका विि प्रिेश सरकारिे िोकेको अनुसूची -५ बिोन्ििको िररेटिा घरिग्गा रन्िष्ट्रेशन शुल्क असिु 
गररनेछ । 

(२) उपिफा (१) बिोन्िि गाउँपालिकािा घरिग्गा रन्िष्ट्रेशन शुल्क उठाउन आवश्र्क पने साधन, श्रोि, प्रववर्ध िथा 
िनशन्तिको व्र्वस्थापन नभएसम्ि नेपाि सरकारबाट िोककएको कार्ाििर्बाट घरिग्गा रन्िष्ट्रेशन शुल्क असुि   
गररनेछ ।  

(३) उपिफा (२) बिोन्िि संकलिि रकि प्रिेश कानून बिोन्िि बाँडफाँड गरी स्थानीर् िहिे प्रालि गने रकि 
गाउँपालिकाको सन्ञ्चि कोर्िा िाखििा गररनेछ । 

६. सवारी साधन कर : (१) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र ििाि हुने र ििाि भई प्रर्ोगिा रहेका  टाँगा, ररतसा, अटोररतसा, ववद्रु्िीर् 
ररतसा (ई-ररतसा) र पावर दरिरिा अनुसूची -६ बिोन्िि सवारी साधन कर िगाइने र असुि गररनेछ   

(२) प्रिेश कानून बिोन्िि प्रिेश सरकारिे िगाएको सवारी साधन कर प्रिेश सरकारि ेिोकेको कार्ाििर्िा नै बुझाउनु 
पनछे  

(३) उपिफा (२) बिोन्िि संकलिि रकि प्रिेश कानून बिोन्िि बाँडफाँड गरी स्थानीर् िहिे प्रालि गने रकि 
गाउँपालिकाको सन्ञ्चि कोर्िा िाखििा गररनेछ । 

७. मनोरञ्जन कर : (१) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र हुने िनोरतिन व्र्वसार् सेवािा अनुसूची -७ बिोन्िि प्रिेश सरकारि े
िगाएको िरिा िनोरञ्िन कर असुि उपर गररनेछ ।  

(२) उपिफा (१) बिोन्िि िनोरञ्िन करबाट उठेको रकि िनोरञ्िन स्थिको धनीिे कर उठेको िदहनाभतिा पनछल्िो 
िदहनाको २५ गिे लभत्र गाउँपालिकािा िम्िा गनुिपनेछ । 

(३) उपिफा (२) बिोन्ििको रकि गाउँपालिकाको ववभाज्र् कोर्िा िम्िा गरी प्रिेश कानून बिोन्िि बाँडफाँड गररनेछ । 

(४) उपिफा (३) बिोन्िि बाँडफाँड भएको रकि िध्रे् प्रिेश कानून बिोन्िि स्थानीर् िहिे प्रालि गने रकि गाउँपालिकािे 
सन्ञ्चि कोर्िा िाखििा गनुि पनेछ । 
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८. त्तवज्ञापन कर : (१) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र राखिने होर्डिंग बोडि, साइन बोडि, ब्र्ानर, र्डन्िटि बोडि, स्टि, धािुको फे्रि वा 
कुनै स्थानिा िगाउने िेखे्न, वा ववद्रु्िीर् िरंग प्रर्ोग गररएको ववज्ञापन / प्रचारको िार्ग राखिने वस्िु वा सािग्रीिा 
गररने ववज्ञापनिा ववज्ञापन कर िगाइने र असुि गररनेछ । 

(२) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र हुने ववज्ञापनिा अनुसूची -८ बिोन्िि ववज्ञापन कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।  

(३) उपिफा (२) बिोन्ििको रकि गाउँपालिकाको ववभाज्र् कोर्िा िम्िा गरी प्रिेश कानून बिोन्िि बाँडफाँड गररनेछ । 

(४) उपिफा (३) बिोन्िि बाँडफाँड भएको रकि िध्रे् प्रिेश कानून बिोन्िि स्थानीर् िहिे प्रालि गने रकि गाउँपालिकािे 
सन्ञ्चि कोर्िा िाखििा गनुि पनेछ । 

९. व्र्वसार् कर : गाउँपालिका क्षते्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सवेािा पूँिीगि िगानी र आर्थिक कारोवारका आधारिा 
अनुसूची-९ बिोन्िि व्र्वसार् ििाि र नववकरणिा व्र्वसार् कर िगाइने र असुि गररनेछ । 

१०. सेवा शुल्क, दस्िुर : गाउँपालिकािे नेपािको संववधानको अनुसूची -८ बिोन्ििका क्षेत्र र ववर्र्िा आफुिे पुर्ािएको 
सेवाबापि अनुसूची -१० िा उल्िेखिि िरिा सेवाशुल्क िथा िस्िुर िगाई असुि गररनेछ ।  

११. पर्थटन शुल्क : (१) आर्थिक वर्ि २०७९/८० िा बुद्धशान्ति गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका उद्र्ान पाकि  संग्रहािर् िथा नेपाि 
सरकारिे प्रवेश शुल्क उठाउन दिएका प्राचीन स्िारक र पुरािान्त्वक सम्पिा िगार्ि अतर् पर्िटकीर् स्थि प्रवशे 
गरेबापि गाउँपालिकािे अनुसचूी - ११ बिोन्िि पर्िटन शुल्क िगाई असुि गनेछ । 

(२) उपिफा (१) बिोन्ििको पर्िटन शुल्क सम्बतधी कार्िववर्ध प्रिेश कानून बिोन्िि हुनेछ । 

(३) उपिफा (१) बिोन्िि सङ्कलिि रकि स्थानीर् ववभाज्र् कोर्िा िम्िा गररनेछ । 

(४) उपिफा (३) बिोन्िि सकंिन भएको रकि प्रिेश कानुन बिोन्िि बाँडफाँड गरी गाउँपालिकाि े प्रालि गने रकि 
गाउँपालिकाको सन्ञ्चि कोर्िा िम्िा गररनेछ । 

१२. सवारी साधन पार्कथ ङ शुल्क : गाउँपालिकािे आफूिे ननिािण वा व्र्वस्था गरेको सवारी साधन पाककि ङ स्थििा अनुसूची -
१२ बिोन्िि सवारी साधन पाककि ङ शुल्क  िगाई असुि गररनेछ । 

१३. बहाि त्तवटौरी शुल्क : गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र सावििननक, स्थानीर् सरकारको नाििा रहेको, ऐिानी िग्गा र त्र्स्िा 
िग्गािा रहेका पोिरी, हाटबिार, प्रिशिनस्थि र िी ठाउँिा राख्न अस्थार्ी अनुिनि लिएका पसििा अनुसूची -१३ 
बिोन्िि बहाि ववटौरी शुल्क िगाई असुि गररनेछ । 

१४. अखेटोपहारमा िाग्ने कर : गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र प्रचलिि कानुनिे ननर्ेध गररएको िीवितिु वाहेकका अतर् ििृ वा 
िाररएका िीवितिुको हाड, लसङ, लवाँि, छािा िस्िा वस्िुको व्र्वसानर्क कारोवार गरेबापि अनुसूची -१४ बिोन्ििको कर 
िगाई असुि गररनेछ ।  

१५. पूवाथधार उपर्ोग सेवा शुल्क: गाउँ क्षेत्रलभत्रका गाउँपालिकािे ननिािण गरेका िथा हस्िातिरण भई गाउँपालिकाको 
स्वालित्विा रहेका पूवािधारहरुको उपर्ोग गरेबापि अनुसूची -१५ बिोन्ििको पूवािधार उपर्ोग सेवा शुल्क असुि गररनेछ 
। 

१६. प्राकृतिक श्रोि संकिन िर्ा त्तवक्री शुल्क: (१) आर्थिक वर्ि २०७९/८० िा बुद्धशान्ति गाउँपालिका लभत्र बिोन्िि ढंुगा, 
र्गटी, वािुवा, िाटो, िहत्तर, बहत्तरको संकिन िथा बबक्रीिा अनुसूची- १६ बिोन्िि शुल्क िगाइने र असिु गररनेछ ।  

(२) उपिफा (१) बिोन्िि गाउँपालिकािे ढंुगा र्गटी वािुवा िाटो र िहत्तर बहत्तरको सकंिन गनुि अनघ प्रचलिि संघीर् 
कानून बिोन्िि आवश्र्क पने स्वीकृि वािावरणीर् अध्र्र्न प्रनिवेिन कार्िर्ोिना प्रिेश सरकार सिक्ष प्रस्िुि गनुि  
पनेछ । 

(३) उपिफा (२) िा िे सुकै कुरा िेखिएको भएिापनन र्स भतिा पदहिे वािावरणीर् अध्र्र्न प्रनिवेिन स्वीकृि भइसकेको 
अवस्थािा ढंुगा र्गटी वािुवा िाटो र िहत्तर बहििर संकिन गनि वाधा पने छैन ।  

(४) उपिफा(३) बिोन्िि प्राकृनिक स्रोि संकिन िथा ववकक्र शुल्कको ठेतकाबाट संकलिि रकि गाउँपालिकाको ववभाज्र् 
कोर्िा िम्िा गररनेछ ।  

(५) उपिफा (४) बिोन्िि सकंलिि प्राकृनिक श्रोि िथा ववक्री शुल्क बापिको रकि प्रिेश कानुन बिोन्िि बाँडफाँड गरी 
गाउँपालिकािे प्रालि गने रकि गाउँपालिकाको सन्ञ्चि कोर्िा िाखििा गररनेछ । 

१७. वन पैदावार शुल्क :  (१) आर्थिक वर्ि २०७९/८० िा बुद्धशान्ति गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र नेपाि सरकारद्वारा साििुानर्क 
वनको रुपिा हस्िातिरण गररएका रान्ष्ट्रर् वनिध्रे् उपभोतिा सिूहिे कानुन बिोन्िि कार्िर्ोिना बनाई ननकालिएको 
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सवै प्रकारका काठ उपभोतिा सिूह बादहर व्र्ापाररक प्रर्ोिनका िार्ग ववक्री गरेिा त्र्सरी ववक्री गरी प्रालि गरेको 
रकििा िश प्रनिशि रकि वन पैिावार शुल्क बापि स्थानीर् सन्ञ्चि कोर्िा िाखििा गररनेछ । 

(२) उपिफा (१) बिोन्िि उपभोतिा सिूह बादहर व्र्ापाररक प्रर्ोिनका िार्ग काठ ववक्री गरी उपभोतिा सिूहिे प्रालि 
गरेको रकि सािुिानर्क वनको संरक्षण, सम्वद्िधन, वािावरण संरक्षण र स्थानीर् ववकाससँग सम्बन्तधि कार्ििा िचि 
गनुिपनेछ । 

(३) वन पैिावार शलु्क सम्बतधी कार्िववर्ध प्रिेश कानूनिे ननधािररि गरेबिोन्िि हुनेछ । 

१८.  कृत्तिजतर् वस्िुको व्र्ावसातर्क कारोबारमा करः (१) कृवर्ितर् उत्पािनको गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र हुने व्र्ावसानर्क 
कारोबारिा अनुसूची -१७ बिोन्िि कर िगाई असुि गररनेछ । 

(२) कृवर्ितर् वस्िुको कारोबार गने व्र्न्ति, सिूह वा व्र्वसार्ीसँगको सितवर्िा गाउँ कार्िपालिकािे र्स्िो कर असुिी 
सम्बतधी आवश्र्क व्र्वस्था गनि सतनेछ । 

१९.  दण्ड जररवाना: (१) गाउँपालिका लभत्र कुनै व्र्न्ति, संस्था वा ननकार्िे स्थानीर् कानूनको उल्िंघन गरेको पाइएिा  
अनुसूची-१८ बिोन्ििको िण्ड िररवाना गनि सतनेछ ।  

(२) र्स ऐनको उल्िंघन बापि िण्ड र िररवानाको व्र्वस्था र्सै ऐनिा उल्िेि भएकोिा सोही बिोन्िि र उल्िेि 
नभएकोिा प्रचलिि कानून बिोन्िि हुनेछ ।  

२०.  दर घटाउन, बढाउन वा छुट ददन सर्कने : (१) र्स ऐन बिोन्िि कर निने िानर्त्व भएका व्र्न्ति वा संस्थाहरुिाई कुनै 
पनन ककलसिको कर छुट दिइने छैन । 

(२) उपिफा (१) िा िुनसुकै कुरा िेखिएको भए िापनन गाउँपालिकािे िुनाफारदहि सावििननक िथा सािुिानर्क संस्था, 
नेपाि सरकार वा प्रिेश सरकार वा गाउँपालिका वा नेपाि सरकार वा प्रिेश सरकारको स्वालित्व भएका संगदठि 
संस्था वा ववपद् िथा िहािारीबाट प्रभाववि उद्र्ोग, व्र्वसार्िाई र्स ऐन बिोन्िि िाग्ने िस्िुर, शुल्क र करको 
िर घटाउन वा त्र्स्िो िस्िुर, शुल्क र कर आंलशक वा पूणि रुपिा छुट दिन सतनेछ  

(3) ठेतका प्रकक्रर्ाबाट आतिररक आर् संकिन गिाि गराउँिा त्र्स्िो ठेतकाको सम्पूणि रकि सम्झौिाको बिि एकिुष्ट्ट 
बुझाएिा १०% (िश प्रनिशि) छुट दिइनेछ । ककस्िाबतिीिा छुटको सुववधा दिइने छैन । 

(४) िदहिाहरुिाई स्वरोिगार र आत्िसम्िाननि बनाउनका िार्ग िदहिाहरुको नाििा ििाि हुन आउने उद्र्ोग व्र्वसार्िा 
पच्चीस प्रनिशि शुल्क छुट दिईनेछ ।  

(5) "ग" शे्रणी सम्िको पररचर् पत्र प्रालि अपाङ्गहरुद्वारा संचालिि उद्र्ोग व्र्वसार्िा गाउँपालिकािा लिइने करिा ५० 
प्रनिशि सम्ि कर छुट गररनेछ ।  

२१. प्रर्क्रर्ा सरिीकरण वा बाधा अड्काउ फुकुवा गनथ सक्ने: (१) प्रचलिि कर सम्बतधी कानुन िथा र्स ऐनको 
कार्ाितवर्नको क्रििा सावििननक शान्ति र व्र्वस्थािा गम्भीर ििि पुगेको वा सावििननक आवागिनिा अवरोध 
भएको वा ववपद्को कारणिे उल्िेखिि कानुनिे प्रिान गरेको कुनै सुववधा उपभोग गनि नपाउने अवस्था लसििना भएिा, 
कुनै िदटििा िेखिएिा वा उल्िेखिि कानून िथा र्स ऐनको कार्ाितवर्निा कुनै बाधा अड्काउ पनि गएिा गाउँपालिकाि े
आवश्र्किा अनुसार अवर्ध थप गनि, प्रकक्रर्ा सरिीकरण गनि वा कार्ाितवर्निा िेखिएको बाधा अड्काउ फुकुवा गनि 
सतनेछ । 

(२) र्स ऐनिा उल्िेि नभएका कुनै पनन ववर्र्का िररेटहरु ित्काि ननधािरण गनुिपने भएिा सोही ववर्र्सँग लिल्िोिुल्िो 
अको ववर्र्को िररेटिाई आधार िानी िर कार्ि गररनेछ ।  
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अनुसूची - १ 

(िफा (२) को उपिफा (१) सँग सम्वन्तधि) 
सम्पत्ति करको दर (आ.व. २०७९/८०) 

क्र.सं. 
अनुसूची  २ बिोन्ििको िूल्र्ांककि रकि रु. 

िर प्रनििाि रु. 
भतिा िार्थ सम्ि 

१ १ २००००० एकिुष्ट्ट २५ 

२ २००००० ५००००० एकिुष्ट्ट ५० 
३ ५००००० १०००००० ८ 
४ १०००००० २०००००० १० 
५ २०००००० ५०००००० ११ 

६ ५०००००० १००००००० १२ 

७ १००००००० २००००००० १३ 

८ २००००००० ३००००००० १४ 

९ ३००००००० ४००००००० १५ 

१० ४००००००० ५००००००० १६ 

११ ५००००००० १०००००००० १७ 

१२ १०००००००० भतिा िार्थ प्रनििाि १८ 
 

 

अनुसूची - २ 

(िफा (२) को उपिफा (२) सँग सम्वन्तधि) 
सम्पत्तिको मुल्र्ाङ्कन   (आ.व. २०७९/८०)  

(क) घरको िूल्र्ांकन:- िेहार् बिोन्ििको तरू्निि िूल्र्ांकन िरका आधारिा िूल्र्ांककि रकि 
क्र.सं. घरको र्कलसम दर  (प्रति वगथर्फट रु.) कैर्फर्ि 

१ 
बाँसको बारबेर गरी िाटोको लिउन गरेको/नगरेको  र लिान्स्टक/ िर/ककि टपािाको 
छानो भएको/पूणि कच्ची घर 

30० 

 

२ 
इँटा/ढुङ्गा - िाटोको िोडाइ - बाँस/काठ/ लसिेतटिे बारबेर गरी 
लिान्स्टक/िर/ककि ट पािाको छाना िगाएको  

600 

 
३ ककि टपािाको छाना भएको काठको घर वा टाँडे घर 800  
४ स्टीि फे्रि स्रतचर, िस्िापािाको छानो िथा वेरा भएको 1000  
५ ककि टपािाको छानो भएको इँटा, ढुङ्गा लसिेतटको िोडाई भएको 1500  
६ आर.लस.लस. लसिेतट लिास्टर भएको ककि ट पािा वा ढिान छानो भएको  2000  
७ कम्पाउण्ड वाि 300  

नोटः गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र ऐिानी िग्गािा बनेका घर िथा संरचनाको िूल्र्ाङ्कन सिेि र्सै बिोन्िि हुनेछ । 

(ि) िग्गाको िूल्र्ांकन:- िग्गाको अवन्स्थनि, राििागि, सहार्क िागििेखिको िरुी, बाटोि ेछोएको, नछोएको, िोिा बगर क्षेत्र 
आदिका आधारिा वडा कार्ाििर्िे तिष्ट्टर गरेको आधारिा िूल्र्ाङ्कन भएको प्रनिकट्ठाको िररेट। 
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१ नं वडाका जग्गाको मूल्र्ाङ्कन दररेटहरुः 
ब्र्ापाररक िेत्र    

क्र.सं. िेत्रको नाम दर रेट प्रति कठ्ठा 
१ पुिचोक बाट स्कुि चोक िाँर्ा ँबाँर्ा ५० लि. लभत्र  ७०००००० 

२ पुिचोक बाट स्कुि चोक िाँर्ा ँबाँरँ् ५० लि. बादहर १२००००० 

३ पहार्ड चोक िड्ग शे्रष्ट्ठको घर सम्ि ५० लि. लभत्र ५५००००० 

४ पहार्ड चोक िड्ग शे्रष्ट्ठको घर सम्ि ५० लि. बादहर १२००००० 

५ िड्ग शे्रष्ट्ठको घर उत्तर सुधार केतर सम्ि ५० लि.लभत्र ३५००००० 

६ िड्ग शे्रष्ट्ठको घर उत्तर सुधार केतर सम्ि ५० लि.बादहर १२००००० 

७ कफल्िहि िाइन ५० लि. लभत्र  ४५००००० 

८ कफल्िहि िाइन ५० लि. बादहर १०००००० 

आबास िेत्र    

९ स्कुि चोक पन्श्चि िर्पुर रोड प्रणािी िन्तिर सम्ि ५० लि. लभत्र २५००००० 

१० स्कुि चोक पन्श्चि िर्पुर रोड प्रणािी िन्तिर सम्ि ५० लि. बादहर १०००००० 
११ पहार्ड चोक पन्श्चि नारार्ण संग्रौिाको घर सम्ि ५० लभत्र २०००००० 

१२ पहार्ड चोक पन्श्चि नारार्ण संग्रौिाको घर सम्ि ५० बादहर १०००००० 

१३ प्रणािी िन्तिर,डुम्री बोट हुिै िक्षिी नारार्ण िन्तिर सम्ि ५० लि. लभत्र १३००००० 

१४ प्रणािी िन्तिर,डुम्री बोट हुिै िक्षिी नारार्ण िन्तिर सम्ि ५० लि. बादहर १०००००० 

१५ डुलम्रबोट सडक िक्षक्षण पानी टंकी सम्ि ७००००० 

कृत्ति िेत्र    

१६ प्रणािी िन्तिर २ नं लसिाना सम्ि ५० लभत्र  ५००००० 

१७ प्रणािी िन्तिर २ नं लसिाना सम्ि ५० बादहर ४००००० 

१८ िक्ष्िी नारार्ण पुवि पुि चोक सम्ि ५० लि. लभत्र २०००००० 

१९ िक्ष्िी नारार्ण पुवि पुि चोक सम्ि ५० लि. बादहर ९००००० 

२० पुिचोक बाट लसिारिेश किेि िाने बाटा ५० लि. लभत्र १५००००० 

२१ पुिचोक बाट लसिारिेश किेि िाने बाटा ५० लि. बादहर ९००००० 

२२ लसिारिेश किेि उत्तर राि प्रधान िागि शातिी चोक सम्ि १३००००० 

२३ शान्ति चोक िेिी चम्िागाई चोक सम्ि ५० लि िाँ बा ँ १०००००० 

२४ चम्िागाई चोक िेिी उत्तर फेिी िागि  १२००००० 

२५ फेिी िागि उत्तर भोटेटार हेलिेण्ड सम्ि ६००००० 

२६ हेलिेण्ड िेिी पुरन बरािबो सम्ि  ८००००० 

२७ पुरन बरािको िेिी होतसे कल्पट सम्ि १३००००० 

२८ फेिी िागि िाँर्ा बाँर्ा ६००००० 

२९ हेतसे पानी टंकी सम्ि  ७००००० 

३० हेतसे चोक कल्पट िक्षक्षण वपपि चोक सम्ि ७००००० 

३१ डुम्रीबोट पन्श्चि वपपि चोक सम्ि ६००००० 

३२ हेतसे चोक शान्ति चोक डुम्री बोट सम्ि १०००००० 

३३ िारा ववर नघलिरेको घर हुिै िेउरािी सम्ि ६००००० 
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३४ शातिी चोक लसररसे टोि िधु डेरी हुिै डेम्री बोट सम्ि ७००००० 

३५ राि प्रधान िागि फेिी िागि ४००००० 

३६ िर्पुर लसिाना कृवर् िलिन ४००००० 

३७ िािा िझुवाको िग्गा ७००००० 

३८ हेतसे पानी ट्र्ांकी चम्िागाइ चोक सम्ि ६००००० 

३९ चम्िागाइ चोक गोववति िनािको घर सम्ि  ५००००० 

४० ववररङ्ग िोिा हर्डर्ा िािा िािािे छोएको िग्गाहरु १५०००० 

४१ बाँकी साना बाटोिे छोएका िग्गाहरु ५००००० 

४२ बाटोिे नछोएको िग्गाहरु ४००००० 

 

२ नं वडाको दररेटहरुः  

क्र.सं.                      मलू्र्ाङ्कन समूह 
मूल्र्ाङ्कन  दररेट 
प्रति कठ्ठा रु. मा 

१ पुरानो हात्तीककल्ि ेपैनी पन्श्चि अिुिनधारा लसिानासम्ि  २००००० 

२ पुरानो हात्तीककल्िे पूवि सुकेपैनी पन्श्चि अिुिनधारा लसिाना िेखि उत्तर १ नं. लसिानासम्ि  ३००००० 

३ सुकेपैनी पवूि साववक चारको लसिानाको वाटोसम्ि  ४००००० 

४ रािप्रसाि विगाईँको घरको सकेुपैनी पुवि वडा नं. १ को लसिानासम्ि  ४००००० 

५ साववक ४ को वाटो पूवि धौरािी चोकबाट उत्तर िाने वाटो कािी बहािरु राईको घरसम्ि  ४००००० 

६ धौरािी चोक कािी बहािरु राईको घर पूवि वडा नं २ को पूवि लसिानासम्ि  ४५०००० 

७ िर्पुर चोक उत्तर १ नं  लसिानासम्ि  ८००००० 

८ कािी बहािरु राईको घरवाट रातसफिि चोकसम्ि  ८००००० 

९ कािी बहािरु राईको घरवाट शननश्चरे िाने धौरािी चोकसम्ि   ८००००० 

१० टातसफिि चोकवाट पन्श्चि िनिवडा चोकसम्ि  ८००००० 

११ िर्पुर चोकवाट पन्श्चि झम्की चोक हँुिै रवर वगान सम्ि  ८००००० 

१२ गौरीगाउँ िक्षक्षण वररपररका िलसना वाटा हरु  ६००००० 

१३ िेवीथान वाट पनेरु गाउँ हँुिै गिान चोकसम्ि  ६००००० 

१४ भम्केचोक वाट पन्श्चि नछतिाङगे चोकसम्ि  ६००००० 

१५ गोपी ववििीको घरवाट पन्श्चि िेवकोटा गाउँसम्ि ६००००० 

१६ झम्केचोक वाट उत्तर रुर िाहािको घरसम्ि  ६००००० 

१७ वोि कुिार शे्रष्ट्ठको घरवाट पन्श्चि शिरिानति ररिािको घरसम्ि  ६००००० 

१८ िनिवडा चोकवाट पन्श्चि हात्ती ककल्िेसम्ि ६००००० 

१९ भैरव उप्रेिीको घरवाट पन्श्चि गोपािडाँडा सम्ि  ६००००० 

२० ववररङ िोिावाट पन्श्चि १ नं. लसिाना सम्ि  ६००००० 

२१ पशुिराि प्रधानको घरवाट उत्तर छवव ववििीको घरसम्ि  ६००००० 

२२ ब्हििान सुवेिीको घरवाट उत्तर अर्धकारी गाउँ हँुिै िेवेतर भण्डारीको गाउँसम्ि  ६००००० 

२३ लशवािर् िन्तिरिेिी ववी कडरीर्ाको घरसम्ि  ६००००० 

२४ रुर भट्टराईको घर पूवि गोपािडाँडा स्कुि सम्ि ६००००० 

२५ होिु प्रसाईको घरवाट पन्श्चि लशििा िन्तिर सम्ि ६००००० 

२६ अठाने िागि ६००००० 

२७ लिन कुिार शे्रष्ट्ठको घर उत्तर अलिर शे्रष्ट्ठको घर हँुिै पुष्ट्प तर्ौपानेको घरसम्ि  ६००००० 
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२८ चेिन पोख्रेिको घरवाट पन्श्चि केननङ िागि हुिै अिुिधारा लसिाना सम्ि ६००००० 

२९ औिेनी िागि हुिै साववक ४ को लसिाना सम्ि  ६००००० 

३० छवव नघलिरेको घर पुवि दटका धौरािकको घरसम्ि ६००००० 

३१ िैर्ा ओडारीको घरवाट उत्तर िेवका भण्डारीको घरसम्ि ६००००० 

३२ नरेतर ववििीको घरवाट िक्षक्षण अिुिनधारा लसिानासम्ि ६००००० 

३३ नछतिाङगे चोकवाट िक्षक्षण अिुिनधारा लसिानासम्ि   ४००००० 

३४ हात्ती ककल्िेवाट पन्श्चि ववररङ िोिासम्ि  ४००००० 

३५ ववतििुीवाट िक्षक्षण वरवपपि हँुिै अिुिनधारा लसिानासम्ि  ४००००० 

३६ टंक हुिागाईको घरवाट पूवि सदहि गेटवाट अल्पािेवी हँुिै सोिनाथ नघलिरेको घरसम्ि  ४००००० 

३७ िर् तर्ौपानेको घर उत्तर अर्धकारी गाउँ हँुिै िापान शे्रष्ट्ठको घरसम्ि   ४००००० 

३८ न्िम्िार प्रसाईँको घरवाट िक्षक्षण डण्डपाणी विगाईँको घरसम्ि   ७००००० 

३९ हकि   बहािरु निन्म्सनाको घरवाट िक्षक्षण अिुिनधारा लसिानासम्ि  ३००००० 

४० नछतिाङ्गे चोकवाट उत्तर अलभकेशर भारिीको घर हँुिै नवििा िड्काको घरसम्ि   ३००००० 

४१ ढुन्ण्डरािको घर उत्तर िेवकोटा गाउँ हँुिै िीवन ननरौिाको घरसम्ि  ४००००० 

४२ िेशीिागिवाट उत्तर िीवन आचार्िको घरसम्ि   ५००००० 

४३ नर्ाँवस्िी हँुिै उत्तर होि पोख्रेिको घर हँुिै १ नं. लसिानासम्ि  ४००००० 

४४ िीवन आचार्िको घर उत्तर फुििार्ा चौहानको घर हँुिै १ नं लसिानासम्ि  ५५०००० 

४५ काकी िाइिाको घरपूवि  १ नं. लसिानासम्ि  ५००००० 

४६ 
ववष्ट्णु ढकाि, िनोि कडरीर्ा, िेकाननक िाइिा, र्ज्ञराि तर्ौपानेको घर पन्श्चि ववष्ट्णु 
पोख्रेिको घरसम्ि । २०००००० 

४७ हरर प्रसाि नघलिरेको घर उत्तर रेनुका भुिेिको घरसम्ि  ४००००० 

४८ िवकुश र्गरीको घरवाट पुवि कोइरािा गाउँसम्ि   ४००००० 

४९ र्डन्ल्ि प्रसाि प्रसाईँ (िुग)े को घरवाट िक्षक्षण वरवपपि चोकहँुिै नेपाि गाउँसम्ि  ५५०००० 

५० िन्क्ष्ििागि लिश्रको घर िक्षक्षण शिािनति नघलिरेको घरसम्ि  ५००००० 

५१ राधाकृष्ट्ण पन्श्चि सुकुम्वासी िाने वाटो   ५५०००० 

५२ काशीनाथ वरािको घरवाट उत्तर िुन्ति गौििको घर हँुिै गोपािडाँडा स्कुिसम्ि  ५५०००० 
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५३ रािन राईको घरवाट िक्षक्षण ३ नं. लसिानासम्ि   ६००००० 

५४ 
शहीि गेट आसपासवाट उत्तर गोपी ववििीको घर आसपाससम्ि ववत्र्िा पैनी पन्श्चि गणेश 
वोहोराको घर आसपाससम्ि कािोपत्रेिे छोएको  ४०००००० 

५५ िोिा छेउको िग्गाहरु  २००००० 
 

३ नं वडाको मूल्र्ाङ्कन दररेटहरुः  

मुल्र्ाङ्कन समूह : व्र्वसातर्क िेत्र 

क्र.सं. िलू्र्ाङकन उप-सिुह  
िूल्र्ाङ्कन  िररेट प्रनि 

कठ्ठा रु. िा 
१ िेची राििागिको पेरोि पम्पिेखि स्कुि चोक सम्ि सडकको िार्ाँ बार्ाँ ५० लिटर सम्ि ७०००००० 

२ िेची राििागिको तरू्रोड पहाडी चोक िागि ५५००००० 

३ 
बुद्धज्र्ोिी चोक पवूि हँुिै गा.पा. चोक पूवि बिार िाने सडक िार्ाँ बार्ाँ ििू बिारको िार्ा ँ
बार्ाँ‚ ७ नं. चोक 

४५००००० 

४ िेची राििागििा पने १ र २ बगििा पने बाहेक िेची राििागििा िोर्डएका सबै िग्गाहरु ४०००००० 

५ साववक वडा नं. ९ कल्र्ाण िागि िोर्डएका पन्श्चि िफि का िग्गाहरु २०००००० 

६ साववक वडा नं. ९ कल्र्ाण िागि िोर्डएका पूवि िफि का िग्गाहरु १५००००० 

७ बिार क्षेत्रिा रहेको बाटोिे नछोएको िग्गाहरु १०००००० 

मुल्र्ाङ्कन समूह :आवासीर् िेत्र 

१ साववक वडा नं ९ िगिगुरु िागि िर्पुर िाने सडक आसपासका िग्गाहरु २५००००० 

२ साववक वडा नं ९िहातििागि सरस्विी टोि गा.पा. पन्श्चि धििकाँटा िगार्िका िग्गाहरु  २०००००० 

३ 
प्रगनििागि िंगििागि वास्िोिा भवन उत्तर हँुिै पूवि िाने िागि आँपडाँडा पूवि आसपासका 
िग्गाहरु  

१५००००० 

४ धाइिन चोक पन्श्चि हँुिै डाँडागाउँ साववक वाडि ७ बाट िहानति िागि सम्ि िाने सडक  १२००००० 

५ 
साववक वाडि नं. ७ चोकबाट पन्श्चि रातसलिटर चोक साववक वाडि ७ िहानति सहरेडाँगी 
सडक आसपास ७ नं. चोक पूवि  

११००००० 

६ हर्डर्ा िोिा पूवि र्चलििगडी िाने बाटो डाँडागाउ  िहानति  सडक ररङ रोड सम्ि  ८००००० 

७ 
हर्डर्ा पूि ककनाराबस्िी वपपिबोटे पूवि ४ नं. वडा िाने सडक साववक वाडि नं. ८ को 
िेचीनगर नगरपालिका िोडने सडक 

७००००० 

८ 
साववक वाडि ८ को कृवर्िागि लसिानासम्ि साववक वाडि ८ लििेरीिागि साववक ७ को गैरीगाउँ 
िेखि लसटौिा गाउँसम्ि  

६००००० 

मूल्र्ाङ्कन समूह :कृत्ति िेत्र 

१ हात्तीसुडे कृवर्र्ोग्र् िलिन  ८००००० 

२ 
चचािवारी र साववक वडा नं. ७ को िेिीर्ोग्र् िलिन /साववक वडा नं. ९ को िगिगुरु िागि 
पूवि  

४००००० 

३ साववक वडा नं. ८ का सवै िग्गाहरु  २५०००० 

४ िोिा ककनार निी उकास िािका िग्गाहरु  १००००० 
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४ नं वडाका मूल्र्ाङ्कन दररेटहरुः 

क्र.सं. 
मूल्र्ाङ्कन 

समूह 
मूल्र्ाङ्कन उप-समूह 

मूल्र्ाङ्कन  दररेट प्रति कठ्ठा 
रु. मा 

१ आवास क्षेत्र वपपि चोकबाट ५० लिटर आसपास िेची राििागिका सबै िग्गाहरु १०००००० 

२ आवास क्षेत्र वपपि चोकबाट ५० लिटर बादहर िेचीराििागिका सबै िग्गाहरु ६००००० 
३ आवास क्षेत्र िननउँ गौि आसपास का िग्गाहरु ८००००० 

४ आवास क्षेत्र डाँडागाउँ हडीर्ा चुिी सािुिानर्क वनिेखि बत्रबेणी आसपासका िग्गाहरु ४००००० 

५ कृवर् क्षेत्र बत्रबेणी चोक िेखि हडीर्ा िोिा आसपासका िग्गाहरु ३००००० 

६ कृवर् क्षेत्र लििन चोक िेखि ब्राइटफ्रु्चर स्कुि आसपासका िग्गाहरु ८००००० 

७ कृवर् क्षेत्र िेबब बस्िीका आसपासका िग्गाहरु ३००००० 

८ कृवर् क्षेत्र ककरािेश्वर िन्तिर िेखि राि थापाको घर आसपासका िग्गाहरु ६००००० 

९ कृवर् क्षेत्र दटिाई तर्ाम्प आसपासका बाटोिे छोएका िग्गाहरु ५००००० 

१० कृवर् क्षेत्र दटिाई तर्ाम्प आसपासका बाटोिे नछोएका िग्गाहरु ३००००० 

११ कृवर् क्षेत्र सट्टाभनाि धुिाबारी सडक आसपासका िग्गाहरु ८००००० 

१२ कृवर् क्षेत्र सट्टाभनाि क्षेत्रलभत्रका िग्गाहरु ५००००० 

१३ कृवर् क्षेत्र िार्थ उल्िेखिि बाटोिे नछोएका िग्गाहरु २००००० 

१४ कृवर् क्षेत्र 
बन ेवपपि चोक िेखि हडीर्ा चुिी सािुिानर्क वन कार्ाििर् िानेबाटो 
आसपासका िग्गाहरु 

१०००००० 

 

५ नं वडाका मूल्र्ाङकन दररेटहरु 

क्र.सं. मुख्र् िेत्र स्र्ान िुल्र्ाङकन  िररेट 
प्रनि कठ्ठा रु. िा 

१ आवासीर् क्षेत्र 
 

ढकाि गौडा िेखि ५ नं. वडा कार्ाििर् र ६ नं. लसिाना सम्िको वपच बाटोको 
२०० फुट वरपर सम्िको िग्गाहरु 

१०००००० 

२ ५ नं. वडा कार्ाििर् िेखि पूवि कुरंुगिोिा िाने बाटोको २०० फुट वरपरको 
िग्गाहरु 

६००००० 

३ गोववति चौकको  ४०० फुटसम्ि वररपररका िग्गाहरु ५००००० 

४ कृवर् क्षेत्र ढकाि गौडा िेखि शारुगाउँ ६ नं. वडा िोडने बाटोको २०० फुट वरपरको िग्गाहरु ४००००० 

५ वपचबाटो बाट गएका शािा बाटोको २०० फुटसम्ि वरपरका िग्गाहरु ४००००० 

६ सानो पानी घट्टाका सम्पूणि िग्गाहरु १५०००० 

७ ५ नं. वडा कार्ाििर् लसिाना बाट २००  फुट िक्षक्षण छाडेर िोकनाथ िनिवडाको 
घर सम्ि िाने बाटोको २०० फुट वररपररको िग्गाहरु 

४००००० 

८ िोकनाथ िनिवडाको घरिेखि लशव शिािको सम्ि िाने  सम्ि िाने बाटोको २०० 
फुट वररपररको िग्गाहरु 

३००००० 

९ गोववति चौकिेखि ६ नं. वडा िोडने लसिानासम्ि २०० फुट वररपररका िग्गाहरु ४००००० 
१० साबबक वडा नं. ५ को बाटोि ेनछोएको सम्पूणि िग्गाहरु २५०००० 
११ साबबक वडा नं. ४ को बाटोि ेनछोएको सम्पुणि िग्गाहरु १००००० 
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१२ गोववति चौक बाट  ४०० फुट छाडेर िक्षक्षण िफि  लशव पाञ्चार्न िन्तिर सम्िका 

२०० फुट  वररपररका िग्गाहरु 
४००००० 

 

१३ 
लशव पाञ्चार्न िन्तिर िेखि िक्षक्षण बाटोको २०० फुट  वररपररका िग्गाहरु ३००००० 

१४ िचेीनगर ३ को लसिाना िेखि िुि बाटो २०० फुट  वररपरर पाँचपोिरी चौक 
सम्िको िग्गाहरु 

२५०००० 

१५ दटिाइ ननतिा िोभान पुि िेखि प्रेि बहािरु बस्नेिको लिि सम्िको िुि  
बाटोको २०० फुट वररपररको िग्गाहरु 

५००००० 

१६ प्रेि बहािरु बस्नेिको लिि िेखि सोिनाथ तर्ौपानेको घर सम्ि २०० फुट 
वररपररको िग्गाहरु 

४००००० 

१७ लशव शिािको घर िेखि िक्षक्षण बाटो सम्ि िाने  सम्ि िाने बाटोको २०० फुट 
वररपररको िग्गाहरु 

२००००० 

१८ साबबक ३ नं. वडा बाटोिे नछोएको सम्पूणि  िग्गाहरु २००००० 
१९ साबबक वडा ४ िारिोिा क्षेत्रका िग्गाहरु ५०००० 
२० साबबक वडा ३ िारिोिा क्षेत्रका िग्गाहरु १००००० 
२१ कुरंुग दटिाइ िोिा ककनारका िग्गा हरु १००००० 
२२ सोिनाथ तर्ौपानेको घर उत्तर िंगि सौििको २०० फुट बाटो वररपररको 

िग्गाहरु 
३००००० 

२३ साबबक ४ नं. वडाको िूि बाटो बाट छुट्दटएका शािा बाटोहरुको २०० फुट 
वररपररका िग्गाहरु 

२००००० 

२४ साबबक ३ नं. वडाको िूि बाटो बाट छुट्दटएका शािा बाटाहरुको िग्गाहरु ३००००० 
२५ साबबक शान्तिनगर ४ नं. वडाको लभटािाइन पूवि र िोकनाथ िनिवडाको घर 

िाने िूि बाटो पन्श्चिको िग्गाहरु 
४००००० 

२६ डाँडा काँडा  पािा पिेराका िग्गाहरु ५०००० 
 

६ नं वडाका जग्गाको मूल्र्ाङ्कन दररेटहरुः 

क्र.सं. मूल्र्ाङ्कन हुने िेत्र 

मुल्र्ाङ्कन  दररेट 
प्रति कठ्ठा रु. मा 

१ बुद्धशान्ति गा.पा. को वडा नं. ५ र ६ लसिानाबाट उत्तिचौक सम्ि ८००००० 

२ उत्तिचौकिेखि ठुटेवरसम्ि ७००००० 

३ ठुटेवरबाट बाह्रघरे हँुिै रोङ लसिानासम्ि ५००००० 

४ ठुटेवरबाट नर्ाँसडक हँुिै िगुाििन्तिर चौकसम्ि ५००००० 

५ िूिसडकबाट पूवि नर्ाँ सडकसम्ि ठुटेवर उत्तरका आग्िे सडकहरु ३००००० 

६ ठुटेवर उत्तर नर्ाँ सडकबाट रोङ लसिाना(पूवि)का आग्िे बाटाहरु २००००० 

७ गौडाबाट पूवि रोङ लसिाना सम्िको िेसो बाटोबाट उत्तरका सबै आग्िे सडकहरु ३००००० 

८ िेउरािी िेखि पन्ण्डि चौकसम्ि ५००००० 

९ पन्ण्डि चौक डाँडागाँउ रलििे सम्ि ४००००० 

१० रलििे िेखि ठुटेवर सम्ि ३००००० 

११ पन्ण्डि चौक बबचगाँउ आिशि आधारभूि ववद्र्ािर्सम्ि ५००००० 

१२ आिशि आधारभूि ववद्र्ािर्िेखि ठुटेवर सम्ि बबच सडक ३००००० 
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१३ शान्तिनगर इरौटार िूिसडकबाट पूविका कुरुङ िोिासम्िका सबै आग्िे सडकहरु ४००००० 

१४ 

शान्तिनगर-इरौटार सडक पन्श्चि िेउरािी पन्ण्डि चौक बबचगाउँ  आिशि आधारभूि ववद्र्ािर् 
िाने िेसो बाटो सम्िको पूवि िथा पन्ण्डि चौक रलििे आधारभूि ववद्र्ािर्सम्िका सबै आग्िे 
बाटोहरु ३५०००० 

१५ रलििे ठुटेवर पन्श्चि ििार िाने बाटोका आसपासका बाटाहरु २००००० 

१६ वडा नं ५ र ६ को लसिानाको बाटोका आसपासका िग्गाहरु ४००००० 

१७ िेउरािी फेरेगौडा बाटो आसपासका िग्गाहरु ४००००० 

१८ 
वडा नं ५ र ६ को लसिाना िेखि िेउरािी फेरेगौडा सडकिा छुने आग्िे ठाडो बाटोिे छोएका 
िग्गाहरु ४००००० 

१९ 
आहािे िोल्सी वडा नं ५ र ६ को लसिाना िेिी उत्तर लििन चौक छेउको बाटोिे छोएको 
िग्गाहरु ४००००० 

२० फेरेगौडाबाट उत्तर रलििे डाँडा सम्िको नर्ाँ सडकिे छुने िग्गाहरु २५०००० 

२१ साउनेपानी रलििे  नर्ाँ बाटोको िार्ाँ बार्ाँ आग्िे बाटोिे छोएका िग्गाहरु २५०००० 

२२ वडा नं. ५ र ६ को लसिाना िारिोिािेखि उत्तर चुल्ठे  गोिाटारसम्ि बाटोिे  छोएका  िग्गाहरु २५०००० 

२३ चुल्ठे-गोिाटारबाट िंगि िाने बाटोिे छोएका िग्गाहरु १५०००० 

२४ चुल्ठेबाट कुरुङ िोिासम्िको िग्गाहरु २००००० 

२५ शान्ति ननकेिन छेउबाट उत्तर ठाडो बाटोका िग्गाहरु २००००० 

२६ फाङफुि,े लसलिीकाने ज्र्ालिरे अम्बके आिी १००००० 

२७ लभरपािा, निीकटान ५०००० 

२८ दटिाई िोिा पन्श्चि रोङ लसिाना सम्िको िग्गाहरु १००००० 

२९ राििाटेटार २५०००० 

३० राििाटे उत्तर िक्षक्षण लभर पािोबारी १००००० 

३१ कुनै पनन बाटोिे नछोएको िेिीर्ोग्र् सिथर िग्गाहरु २००००० 

 

७ नं वडाका दररेटहरुः 
क्र.सं. िुल्र्ाङ्कन 

सिुह 

िूल्र्ाङ्कन उपसिुह 
िुल्र्ाङ्कन िररेट 

१  

आवास 
क्षेत्र 

वडा नं. ४ को लसिानािेखि इिाि लसिाना सम्ि िेची राििागि िार्ाँ वार्ाँ ५० लिटर 
सम्ि ७००००० 

२ कृवर् क्षेत्र 

 

वरचोक िेिी गोिग्राउण्ड हँुिै भ्रु्टावर सम्ि िवु ैवाटोको िार्ाँ वार्ाँ ५० लिटर सम्ि ५००००० 
३ िोिी डाडाँवाट िािाकोट हँुिै धारागोिा चौरसम्ि िवु ैवाटोको िार्ा ँवार्ा ँ ५० लिटर 

लभत्रका िग्गाहरु 
२५०००० 

४ िोिी डाँडाबाट रा.वव.िा.वव हँुिै सानोसुनिाई िाने वाटो ५० लिटर िार्ाँ वार्ाँ लभत्रका 
िग्गाहरु 

४००००० 

५ िािाकोट हकि  नेपािीको घर हँुिै रा.वव.िा.वव िाने वाटो ५० लिटर िर्ाँ वार्ाँ लभत्रका 
िग्गाहरु 

३००००० 

६ वरचोक, हेस्सना चचि , िरेवर ठुटेवर हँुिै इिाि लसिानासम्ि िाने वाटो ५० लिटर 
िार्ाँ वार्ाँ लभत्रका िग्गाहरु 

३००००० 

७ िन्तिर  चोकवाट िरेवर हँुिै गंगा अर्ाििको घरसम्ि िाने वाटो ५० लिटर िार्ाँ 
वार्ाँ लभत्रका िग्गाहरु 

४००००० 
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८ धनपनिको घर र्चर्ा फ्र्ातरी दिपक लिम्वुको घर हँुिै तर्ािटे िाने वाटो ५० लिटर 
िार्ाँ वार्ाँ लभत्रका िग्गाहरु 

३००००० 

९ लििन राईको घर निल्केनी डाँडा हँुिै वन अकफस िाने वाटो ५० लिटर िार्ाँ वार्ाँ 
लभत्रका िग्गाहरु 

२००००० 

१० डाडाँ गाउँवाट सानो सुनिाई िाने वाटो ५० लिटर िार्ा ँवार्ा ँलभत्रका िग्गाहरु २००००० 
११ ििार वेशी र हर्डर्ा वेशीका िग्गाहरु  १००००० 
१२ उल्िेखिि बाहेकका अतर् वाटाहरुिे छुने िग्गाहरु  ३००००० 
१३ वाटािे नछोएका ५० लिटर बादहरका सम्पुणि  िग्गाहरु २००००० 
१४ अतर् क्षेत्र  िार्थ उल्िेखिि वाहेकका लभरािो, ििििे, नदिकटान, पदहरो कटान भएका िग्गाहरु  १००००० 
 
 
 

रष्ट्टव्र् :  गाउँकार्िपालिकाबाट ननधािररि िापिण्ड बिोन्िि व्र्वसानर्क िथा आवासीर् क्षेत्रिा पने ककत्तािा ३ कट्ठा भतिा बढी 
क्षेत्रफि भएिा सो बाहेकको क्षेत्रफििा सोही सिूह/उपसिूहको िूल्र्ाङ्कन िररेटिा ३५ प्रनिशि कि िूल्र्ाङ्कन कार्ि हुनेछ 
। 

(ग) सम्पवत्तको िूल्र्ाङ्कन = (क) + (ि) 
 

नोटः िार्थ वडा नं. १ िेखि ७ सम्ि उल्िेखिि तरू्निि िर रेट वा सम्पवत्त धनीको स्वःघोर्णा िध्रे् िुन बढी हुतछ त्र्ही 
िररेट कार्ि गनि सककनेछ । 
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अनुसूची - ३ 

(िफा (३) सँग सम्वन्तधि) 
भूलमकर (मािपोि) रकम (आ.व. २०७९/८०) 

गाउँ कार्िपालिकाबाट ननधािररि िापिण्ड बिोन्ििको प्रनि कट्ठा िूल्र्ांकन िरको आधारिा सम्पवत्त कर िाग्ने िग्गा बाहेकको 
िग्गाको िूल्र्ांकन हुने रकिको भूलिकर 

क्र.सं. 
अनुसूची  २ बिोन्ििको िूल्र्ांककि रकि रु. 

िर प्रनििाि रु. 
भतिा िार्थ सम्ि 

१ १ २००००० एकिुष्ट्ट २५ 

२ २००००० ५००००० एकिुष्ट्ट ५० 
३ ५००००० १०००००० १० 
४ १०००००० २०००००० १२ 

५ २०००००० ५०००००० १४ 

६ ५०००००० १००००००० १५ 

७ १००००००० २००००००० १६ 

८ २००००००० ३००००००० १७ 

९ ३००००००० ४००००००० १८ 

१० ४००००००० ५००००००० १९ 

११ ५००००००० १०००००००० २० 

१२ १०००००००० भतिा िार्थ प्रनििाि २१ 
 

अनुसूची - ४ 

(िफा (४) सँग सम्वन्तधि) 
घरजग्गा वहाि करको दर (आ.व. २०७९/८०) 

क्र.सं. वववरण बहाि कर कैकफर्ि 

१  आवालशर् प्रर्ोिन बहाि रकिको ६ प्रनिशििेK हुन आउने रकि 
 

२  व्र्वसार् वा संस्थागि प्रर्ोिन बहाि रकिको १० प्रनिशििे हुन आउने रकि 
 

 

अनुसूची - ५ 

(िफा (५) सँग सम्वन्तधि) 
 प्रदेश सरकारि ेिगाएको घरजग्गा रन्जष्रेशन शुल्कको दर (आ.व. २०७९/८०) 

प्रिेश सरकारको आर्थिक ऐन, २०७९ िे िोके विोन्िि हुनेछ ।  

अनुसूची - ६ 

(िफा (६) सँग सम्बन्तधि) 
सवारी साधन कर (आ.व. २०७९/८०) 

 

(क)  अटोररक्सा, लसदट सफारी   / त्तवद्रु्िीर् ररक्सा (ई-ररक्सा)  

• सवारी साधन ििाि   (अटो ररतसा) –१०००। 

• लसटी सफारी रु. - ५००। 
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• सवारी साधन दिाथ नवीकरण िफथ   

•      अटो ररतसा  -२५०। 

•         लसदट सफारी  -१५०। 
 

अनुसूची - ७ 

(िफा (७) सँग सम्वन्तधि) 
प्रदेश सरकारबाट िगाइएको मनोरञ्जन करको दर (आ.व. २०७९/८०) 

प्रिेश सरकारको आर्थिक ऐन, २०७९ िे िोके विोन्िि हुनेछ ।  

 

अनुसूची - ८ 

(िफा (८) सँग सम्वन्तधि) 
त्तवज्ञापन करको दर (आ.व. २०७९/८०)  

बात्तिथक रु 

क्र.सं. त्तववरण इकाई दर रु. कैर्फर्ि 

१ 

  

६X६ फुट सम्िको होर्ड िङबोड सावििननक स्थि  
  

  

क. बिार क्षेत्र (बुधबारे, िर्पुर, िंगिबारे र िेची राििागिका 
चोकहरु) 

वावर्िक प्रनि वोडि १०००   

ि. अतर् क्षेत्र वावर्िक प्रनि वोडि ८००   

२ ६X६ फुट भतिा ठुिो होर्ड िङबोडि सावििननक स्थि 
  

  

क. बिार क्षेत्र (बुधबारे, िर्पुर, िंगिबारे र िेची राििागिका 
चोकहरु) 

वावर्िक प्रनि वगि कफट ५०   

ि. अतर् क्षेत्र वावर्िक प्रनि वगि कफट ४० 
 

३ पसििा गेट बनाइ राखिने ववज्ञापन पटक ३००   

४ सोिार बवत्तको पोििा २"x३" कफट (गा. पा. िे ननधािरण गरेको 
साइि) को वोडििा राख्ने ववज्ञापन 

वावर्िक प्रनि पोि १०००   

५ र्डन्िटि र्डस्लिे वोडि वावर्िक प्रनि वगि कफट ३०   

६ ववज्ञापन प्रर्ोिनका िार्ग बनाइने स्वागि गेट प्रनि गोटा प्रत्रे्क पटक ५००   

६ पोष्ट्टर  प्रनि गोटा प्रनि वगि कफट ५   

७ लभत्ते िेिन प्रनि गोटा प्रनि वगि कफट २   

 

उल्िेखिि बिोन्ििको ववज्ञापन कर असुिी ठेतका बतिोवस्ि गने प्रर्ोिनका िार्ग वावर्िक तरू्निि  कबोि अंक गाउँ 
कार्िपालिकाको कार्ाििर्िे पनछ िोके बिोन्िि हुनेछ । 
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अनुसूची - ९ 

(िफा (९) सँग सम्वन्तधि) 
१. उद्र्ोग, किकारिाना, व्र्ापार, व्र्वसार् र सेवाका क्षेत्र ििाि शुल्कः गाउँपालिकाको अर्धकार क्षेत्र लभत्र पने सवै 

प्रकारका उद्र्ोग, व्र्ापार, व्र्वसार्, सहकारी ससं्था, ननिी ववद्र्ािर्, ननिािण व्र्वसार् िगार्िको ििाि गिाि िेहार् 
बिोन्ििको अर्धकृि पूँिीको आधारिा ििाि शुल्क असुि गररनेछ । 

 

क्र.सं. अर्धकृि पूँिी रु. ििाि शुल्क रु. कैकफर्ि 

१ २५ हिारिेखि ५० हिारसम्ि ५०० 
 

२ ५० हिार १ िेखि १ िािसम्ि १००० 
 

३ १ िाि १ िेखि २ िािसम्ि १५०० 
 

४ २ िाि १ िेखि ५ िािसम्ि २००० 
 

५ ५ िाि १ िेखि १० िािसम्ि २५०० 
 

६ १० िाि १ िेखि २५ िािसम्ि ३००० 
 

७ २५ िाि १ िेखि ५० िािसम्ि ३५०० 
 

८ ५० िाि १ िेखि १ करोडसम्ि ५००० 
 

९ १ करोड १ िेखि २ करोडसम्ि ७५०० 
 

१० २ करोड १ िेखि ५ करोडसम्ि १०००० 
 

११ ५ करोड १ िेखि िार्थ प्रनि िाि थप २५ 
 

 

२. व्र्वसार् करको दर (आ.व. २०७९/८०) 
क्र.सं
. 

वववरण 
अनि 

साना 
साना िझौिा ठूिा कैकफर्ि 

१ 

इिेतरोननक पसििा  लभर्डर्ो, 
तर्ासेट  ररकडिर िथा लिेर्र 
आदिको व्र्ापारिा 

१००० १५०० २००० ३०००   

२ िदिरा िथा चुरोट र्डिर   ५००० १५००० ३००००   

३ ज्वेिसि  २००० ५००० ८०००   

४ ननिािण सािग्री बेच्ने पसि   १५०० ३००० ५०००   

५ 
 फननिलसङको सािाग्री कापेट, 
पिाि आदि वस्िुको व्र्ापारिा 

१०००  १५०० ३००० ५०००   

६ 
 िैननक उपभोगका िाद्र् 

पिाथि 
  1000 1500 2000   

७ िर्ारी/थान कपडा  १००० २००० ४०००  

८ 
कृवर्/पशुितर् व्र्वसार्  

(एग्रोभेट) 
  १००० २००० ४०००   

९ सवारी साधन ववके्रिा           

 क. साइकि,ई-ररतसा िथा 
ववद्रु्िीर् सवारी 

  १००० २००० ३०००   

 ि. िोटरसाइकि, टेम्पो     ५००० ७०००  

 ग. गाडी सोरुि      २५०००   

 घ. साइकि, िोटरसाइकि र      
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क्र.सं
. 

वववरण 
अनि 

साना 
साना िझौिा ठूिा कैकफर्ि 

टेम्पो, गाडी िििि सम्भार 
सिेि भए क्रिशः रु. ५००, 
रु. १००० र रु २००० 

१० 

पर्िटन उद्र्ोग  (पर्िटन, 

आवास, िोटेि, होटेि, रेष्ट्टुराँ, 
ररसोटि, राभल्स एिेतसी, 
स्कीइङ, ग्िाइन्ण्डङ, वाटर 

र् र्ान्फ्टङ, पोनी रेककङ, 

पिर्ात्रा, हटएर्र ब्र्ािुननङ, 

लर्ारा सेलिङ, गल्फकोसि, 
पोिो, अश्वरोहण, होि-स्टे 

(घरबास) आदि उद्र्ोग 
व्र्वसार्िा) 

  १५०० २५०० ३०००   

११ 

सेवा उद्र्ोग (छापािाना, 
न्िननङ िथा बेलिङ 
व्र्वसार्, चिर्चत्र व्र्वसार्, 

सावििननक पररवहन 

व्र्वसार्, फोटोग्राफी, 
प्रर्ोगशािा, हवाई सेवा, शीि 

भण्डार आदि उद्र्ोग 
व्र्वसार्िा) 

  २००० २५०० ३०००   

१२ लिि कुटानी, पेिानी, वपसानी    १००० २००० ५०००   

१३ 

ननिािण उद्र्ोग (सडक, पुि, 

रोपवे, टनेि, रलिबस, टनेि, 

फ्िाइङ बिृ िथा 
औद्र्ोर्गक,व्र्ापाररक एवं 
आवास कम्लिेतस आदि 
ननिािण गरी सञ्चािन गने 
उद्र्ोग व्र्वसार्िा) 

  २५०० ३५०० ४०००   

 िुस / हल्का पेर् पिाथि 
उत्पािन उद्र्ोग  

 १५०० २००० ३०००  

१४ िििि संभार सेवा           

 

क. हेभी इन्तवपिेतट, बस, 

रक, कार 
  २०००  ३००० ४०००   

ि. रेर्डर्ो, दट.भी., घडी, प्रेशर 
कुकर, दहटर, टेलिफोन सेट, 

ववद्रु्ि िगार्ि अतर् 

सािाग्री िििि केतर 

 ७०० १०००    

 ग कम्लरु्टर िििि  १००० १५००   
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क्र.सं
. 

वववरण 
अनि 

साना 
साना िझौिा ठूिा कैकफर्ि 

१५ ब्रू्टीपाििर, ड्राईन्तिनसि १०००  २००० ३०००     

१६ फोटो स्टुर्डर्ो, लसिाई कटाई १००० २००० ३०००   

१७ 
साईनबोडि बनाउने पेन्तटङ्ग 
सेवा 

  १००० १५००     

१८ पशु वधशािा/फे्रस हाउस   १००० १५०० २५००   

१९ फूि र बबरुवा बबके्रिा ५००  १००० १५००    

२० पुि हाउस   १५०० २५०० ५०००   

२१ िोटो व्र्वसार्ी   १००० १५०० ३०००   

२२ लससा, लिाइउड ववके्रिा   १००० १५०० ३०००   

२३ भाँडाकँुडा पसि   १००० १५०० २०००   

२४ न्स्टि, काठ, फननिचर बबके्रिा   २००० ३००० ४०००   

२५ 
िेिौना, उपहार (र्गफ्ट) 
बबके्रिा 

५०० १५०० २००० ३०००   

२६ िगु्ध र्चस्र्ान केतर   १००० १५०० २५००   

२७ र्चर्ा लर्ाकेन्िङ उद्र्ोग   १५०० २५०० ५०००   

२८ र्चर्ा उद्र्ोग       ६००० ९००० १५०००   

 २९ 
िगू्धितर् िाद्र् पिाथि 
उत्पािन गने उद्र्ोग 

  १००० १५०० २५००   

       

३० कृवर् िथा वनितर् उद्र्ोग     १००० १५०० २०००   

३१ ितु्ता चलपि िििि/पोलिस   ५००   
 िदहिाको नाििा ििाि भएको 
व्र्वसार्िा २०% छुट 

३२ िुत्ता चलपि व्र्वसार्   १००० १५०० २०००  

३३ िुगा लसिाउने व्र्वसार्  ५०० १००० १५०० २०००  

३४ पुिा सािग्री   ५००   

३५ स्टेशनरी/स्पोटिस पसि   500 1000 1500 2000  

३५ 

उिाििुिक उद्र्ोग (ििस्रोि, 
वारु्, सौर्िशन्ति, कोइिा, 
प्राकृनिक िेि, ग्र्ास, 
वार्ोग्र्ास िथा अतर् 
स्रोिहरुबाट उिाि पैिा गने 
उद्र्ोग व्र्वसार्िा) 

  २००० २५०० ३०००    

३६ 

उत्पािनिूिक उद्र्ोग (कोरा 
िाि वा अधिप्रशोर्धि िाि 
वा िेर गइरहेको िाि 
सािानहरुको वा अतर् िाि 
सािान प्रर्ोग वा प्रशोधन 
गरी िािसािान उत्पािन 
गने उद्र्ोग व्र्वसार्िा) 

   ३००० ४०००   
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क्र.सं
. 

वववरण 
अनि 

साना 
साना िझौिा ठूिा कैकफर्ि 

३७ ननिािण व्र्वसार्ी           

  क) गाउँपालिकािा प्रधान 
कार्ाििर् भएको (शे्रणी घ, ग, 
ि, क) 

 २५०० ५००० ७०००   

  ि) गाउँपालिकािा प्रधान 
कार्ाििर् नभएको (शे्रणी घ, 
ग, ि, क) 

३००० ५००० ७००० १००००   

       

३८ र्डपाटििेतटि स्टोर  ५००० १०००० १५०००  

३९ िोवाइि पसि  १५०० २५०० ४०००  

४० कवार्ड सािान वेचवविन 
गनेिाइ  

    एकिुस्ट २५०० 

१. अनि साना व्र्वसार् भतनािे फुटपाथ पसि, ठेिागाढािा राखि घुिाउने, कच्ची टहरा, अस्थार्ी टहरा बनाई स्वरोिगारीका 
िार्ग बसेका व्र्वसार्िाई बुझाउँछ ।  

२. साना व्र्वसार् भतनािे घुम्िी टहरािा संचािन भएका ५ िािसम्ि स्थीर पँूिी भएका व्र्वसार्िाई बुझाउँछ ।  

३. िझौिा व्र्वसार् भतनािे पतकी वा कच्ची घरका कोठा वा सटरिा संचािन भएका ५ िाि भतिा िार्थ ३० िािसम्ि 
स्थीर पँूिी भएका व्र्वसार्िाई बुझाउँछ ।  

४. ठूिा व्र्वसार् भतनािे ३० िािभतिा िार्थ स्थीर पँूिी भएका, सटर गोिाि भएका व्र्वसार्िाई बुझाउँछ ।  
५. व्र्वसार् कर ननधािरण गिाि िार्थ उल्िेखिि भए बाहेक प्रकृनिका व्र्वसार् ििाि हुन आएिा लिल्िो प्रकृनि र स्िरको 

िरिा व्र्वसार् कर असुि गररनेछ । 

६. सहकारी संस्थािे सञ्चािन गरेको र्डपाटििेतट स्टोरिा २०% छुट दिइनेछ । 
 

क्र.सं. वववरण िर रु. कैकफर्ि 

४१ 

त्तवशेिज्ञ परामशथ िर्ा अतर् व्र्वसातर्क सेवा (र्चर्कत्सक, अहेव, 

कवीराज, होलमर्ोपेर्र्क, आरु्रवेददक, पशु र्चर्कत्सक, भेटरीनरी 
समेि) 

 

  

  

 क) एि.डी. डातटरिाई  २०००  गाउँपालिकाको पूवि 
स्वीकृि लिँिा वावर्िक कर 
बुझाउनु पने । 

  
  
  
  
  
  
  

 ि) पशु र्चककत्सािा स्नािकोत्तर १५०० 

 ग) एि.वव.वव.एस. डातटरिाई १००० 

 घ) पशु र्चककत्सािा स्नािक ७५० 

 ङ) अ.हे.व. िथा पश ुसहार्किाई   ५०० 

 च) कववराि, होलिर्ोपेर्थक, आरु्िवेदिक डातटर  १००० 

 छ) कववराि, होलिर्ोपेर्थक, आरु्बेदिक अ.हे.व. ५००  
ि) िति र्चककत्सक 1500 

४२ कानुन ब्र्वसार्ी    

 क) बररष्ट्ट अर्धवतिा २०००   

 ि) अर्धवतिा 1500   

 ग) अलभवतिा १०००   

 घ) िेिापढी व्र्वसार् ५००   

४३ िेखापररिक    
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 शे्रणी क १५००   

 शे्रणी ि १०००   

 शे्रणी ग ७५०   

 शे्रणी घ ५००   

४४ भ्र्ािुएटर (मूल्र्ाङ्कन किाथ इन्तजतनर्ररङ सेवा)    

 बैक िथा ववत्तीर् संस्थाको प्रर्ोिनका िार्ग  २०००  

 वविा प्रर्ोिनका िार्ग  १५००   

 अतर् सवै ७५०   

४५ अतर् व्र्वसातर्क सेवा १०००   
 

क) कम्लरु्टर एनालिष्ट्ट िथा प्रोग्रािर 1500   
 

ि) बीिा एिेतट स्विेशी 1500   
 

ग) बीिा एिेतट वविेशी 5000   
 

घ) सभेर्र 1500   
 

ङ) सेर्र ििाि 2500   
 

च) घर नतसा ननिािण गने स.ई. र अ.स.ई. 1500   
 

छ) िालििप्रालि कािीगढ (लिस्त्री) 500   

४६ होटि व्र्वसार्    
 

क. ठूिा (िाना िथा िि सििेको व्र्वस्था भएको) 4000  िदिरा भए थप १००० 
लिइने 

  

 

ि. िझौिा (िाना र हल्का परे् पिाथि) 2000 
 

ग. साना र्चर्ा नास्िा र हल्का पेर् पिाथि 1000   
 

घ. साना र्चर्ा चिेना घुम्िी २५०   

४७ सञ्चार सेवा    
 

क. ननिी क्षेत्रको  टेलिफोन, फ्र्ातस सेवा, फोटोकवप, िोवाइि 
फोन, आइ.एस.्डी. एस.टी.डी, इिेि, रेर्डर्ो पेन्िङ आिी 

500   

 
ि. कुररर्र सेवा 500   

 
ग. पत्रपबत्रका िथा प्रकाशन ३०००   

४८ बबिीर् सेवा    
 

क. नेपाि सरकारको पूणि स्वालित्विा रहेको बाहेकका आर्थिक 
कारोबार गने वाखणज्र् बैँक 

   

 
‘क’ वगि १८०००   

 
‘ि’ वगि १२०००   

 
‘ग’ वगि ६०००   

 
ि. िघु ववत्त संस्था/ववत्तीर् कम्पनी शािा कार्ाििर् 50००   

 
ग. िनी रातसफर  ३०००   

 
घ. वविा कम्पनी  १२००   

 
ङ वविेशी िुरा सटही िर  २४००   

 
च. र्धिोपत्र कारोबार 1२००   

४९ सहकारी   

 बचि िर्ा ऋण सहकारी संस्र्ा (कारोवारको आधारमा)  िदहिाद्वारा संचालििको 
हकिा २५%  छुट  • १ करोड सम्ि १००० 
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 • १ करोड १ िेिी ३ करोड सम्ि  १५०० 
 • ३ करोड १ िेिी ५ करोड सम्ि  २००० 
 • ५ करोड भतिा िार्थ प्रनिकरोड  ४०० 
 बहुद्देशीर् सहकारी संस्र्ा (कारोवारको आधारमा)  
 • १ करोड सम्ि १५०० 
 • १ करोड १ िेिी ३ करोड सम्ि  २००० 
 • ३ करोड १ िेिी ५ करोड सम्ि  २५०० 
 • ५ करोड भतिा िार्थ प्रनि करोड  ५०० 

५० कृत्ति, दगु्ध िगार्ि कृत्ति िर्ा पशुपािनसँग सम्बन्तधि (एकमुष्ट) ५०० 
५१ स्वास््र् सेवा    

 
क. ननन्ि अस्पिाि १२०००   

 
        ि. नलसिङ्ग होि/पोलिन्तिननक ८000   

 
         ग. न्तिननक िथा ल्र्ाव सेवा/फािेशी २०00   

५२ लशिा सेवा    
 

क. ननिी क्षेत्रका स्कुि, तर्ाम्पस, ववश्वववद्र्ािर्    
 

• पूवि प्राथलिक िह १५००   
 

• आधारभूि िह २५००   
 

• िाध्र्लिक िह (कक्षा ९, १०) ५०००   

 • िाध्र्लिक िह (कक्षा ११, १२) ७०००  

 • तर्ाम्पस स्नािक िह वा सो भतिा िार्थ १००००  
 

ि. प्राववर्धक लशक्षण संस्था ५०००   
 

ग. िालिि, कम्लरु्टर िथा भार्ा प्रलशक्षण संस्था २०00   

 घ. छात्रावास  ३०००  

५३ अतर् सेवा    
 

क. ववज्ञापन सेवा 1000   
 

ि. बैिेलशक रोिगार सेवा  10000   
 

ग. स्वेिेशी रोिगार सेवा 500   
 

घ. सेके्रटररर्ि सेवा 1000   

५४ हाउन्िङ कम्पनी िथा घरिग्गा िररि बबक्री-ररर्ि स्टेट) 10000   

५५ घरनतसा ननिािणका िार्ग स्थापना भएका फिि ५000   

५६ परािशि सेवा सम्बतधी फिि 1000   

५७ पेरोि पम्प ७000   

५८ केवुि नेटवककि ङ्ग (वावर्िक व्र्वसार् शुल्क)   

 ५०० सम्ि ग्राहक भएको ५०००  
 ५०० िेखि १००० सम्ि ग्राहक भएको १००००  
 १००० भतिा बढी ग्राहक भएको प्रनि ग्राहक २  

५९ पबत्रका वविरक २५०  
६० पबत्रका प्रकाशक १५००  

६१ 
ग्र्ास र्डिर (१ भतिा बढी र्डिर भएकोिा प्रनि र्डिर थप रु 
५००) 

१०००  
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६२ धििकाँटा ५०००  
६३ च्र्ाउ िेिी ब्र्वसार् १०००  
६४ थे्रसर ब्र्वसार्ी धान झाने िगार्ि २०००  
६५ घुितिे ब्र्वसार्ी १००० अनागररकिाई िोब्बर 
 लसरक डस्ना वनाउने व्र्वसार्  १५००  

६६ पुराना कपडाबाट लसरक डस्ना बनाउने ब्र्वसार् (घुितिे)  १००० अनागररकिाई िोब्बर 
६७ धान कुट्ने घुितिे लिि १५००  
६८ नेपािी कागि उद्र्ोग १०००  
६९ सुपारीको ठ्र्ाङबाट टपरी बनाउने ब्र्वसार् १०००  
७० र्ािार्ाि ब्र्वसार्ी काउण्टर ५०००  

    
७१ क्रसर उद्र्ोग २०००००  

७२ 

ह्रू्ि पाइप 
उद्र्ोग 

 

साना २००००  

ठूिा ३००००  

७३ 

ब्िक टार्ि 
उद्र्ोग 

साना ४०००  

ठूिा ६०००  

७४ 

लिनरि वाटर 
उद्र्ोग 

साना ३०००  

ठूिा ५००० 

 
 

७५ 
वािुवा प्रशोधन 
उद्र्ोग 

  १५०००  

७६ 

सुपारी प्रशोधन 
उद्र्ोग 

सानो २०००  

ठुिो ५००० २० िना भतिा बढी 
श्रलिक भएको 

७७ सावुन उद्र्ोग  ३०००  

७८ 
िुत्ता चलपि 
ननिािण/िििि 
उद्र्ोग 

 

 

२००० िदहिाद्वारा सञ्चालििको 
हकिा २५% छुट  
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अनुसूची - १० 

(िफा (१०) सँग सम्वन्तधि) 
सेवाशुल्क िर्ा दस्िुरको दर (आ.व. २०७९/८० ) 

 

(क) मालसक फोहोरमैिा व्र्वस्र्ापन शुल्क: गाउँपालिका लभत्रका िेहार्का क्षेत्रबाट उत्पािन हुने फोहोरिैिा व्र्वस्थापन बापि 
िेहार्िा उल्िेखिि िरिा िालसक फोहोरिैिा व्र्वस्थापन शुल्क िगाई असुि गररनेछ । 

 

मालसक फोहरमैिा व्र्वस्र्ापन शुल्कको दर 
क्र.सं. त्तववरण दररेट मालशक कैर्फर्ि 

१ घर १ ििे ४ कोठाको   प्रनि घर रु ५० साथै 
पररवारको संख्र्ा 
अनुसार प्रनि पररवार 
थप रु ५० थप र 
ब्र्वशार् र वास एकै 
स्थानिा भएका िुन 
बढी हुतछ सोही 
अनुसार, िोहोरो शुल्क 

नलिने     

२ घर २ ििे ११/१२ कोठा सम्िको   

३ घर ३ ििे १६/१७ कोठा सम्िको 

 

४ घर ३ ििे २० कोठा सम्िको ५०   

५ घर ३ ििे भतिा बढी ििा भएको घर  ५०   

६ पसि १ कोठाको साना ककराना पसि  ५०   

७ ककराना होिसेि, रेर्डिेड कपडा ठूिो ककराना  १००   

८ कस्िेदटक, िधुडेरी,  साना ठूिो ककराना, कपडा पसि  ५०   

९ कस्िेदटक होिसेि पसि ७५   

१० ब्रू्टी पाििर  ५०   

११ लिठाई पसि (सानो र ठूिो) ५० / १००   

१२ आईसकक्रि पाििर  १००   

१३ पाउरोटी उद्र्ोग १००   

१४ पाउरोटी पसि ५०   

१५ रेष्ट्टुरेतट  १००   

१६ होटि िाना नास्िा १००   

१७ फूटपाथ घुम्िी ठेिा  ५०   

१८ फूटपाथिा िकै, भतका बेच्ने  २५   

१९ फूटपाथ िुत्ता िििि िथा पोलिस  २५   

२० होटि/िि (सानो र ठूिो) १००/ १५०   

२१ पान पसि ५०   

२२ कोल्ड र्ड्रङ्गस ्(सानो र ठूिो) ५०   

२३ िदिरा होिसेि पसि ५०   

२४ पेलसी, कोका कोिा र्डिर ५०   
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क्र.सं. त्तववरण दररेट मालशक कैर्फर्ि 

२५ ग्र्ास र्डिर १००   

२६ अस्पिाि (सानो, िझौिा, ठूिो) अस्पिािितर् फोहोरिैिा बाहेक) १५०/२००/३००   

२७ न्तिननक/ल्र्ाव/लर्ाथोिोिी (अस्पिािितर् फोहोरिैिा बाहेक) १५०   

२८ और्धी पसि (सानो, ठूिो)   ५०/१००   

२९ आरु्वेदिक और्धी पसि ५०   

३० आरु्वेदिक और्धी पसि ल्र्ाव र डातटर १००   

३१ पशुितर् और्धी पसि  ५०   

३२ कृवर्ितर् और्धी पसि  ५०   

३३ होलिर्ोपेर्थक और्धी पसि ५०   

३४ होलिर्ोपेर्थक और्धी पसि ल्र्ाव र डातटर १००   

३५ िठ, िन्तिर,िन्स्िि, चचि  ननशुल्क   

३६ स्कूि/बोडसि (सानो, िझौिा, ठूिो) १५०/२००/३००   

३७ स्कूि बोडसि (सानो,ठूिो) २००/२५०   

३८ किेि ३००   

३९ चाईि केर्र स्कूि  १००   

४० सैिून  ५०   

४१ सरकारी संघ संस्था नाफािूिक कार्ाििर् िात्र  २००   

४२ बैंक २००   

४३ फाइनातस कम्पनी  १००   

४४ ईतस्रु्रेतस कम्पनी  १००   

४५ वचि िथा ऋण सहकारी संस्था (सानो र ठूिो) ५०/१००   

४६ संघ संस्था (एन.न्ि.ओ.) १००   

४७ संघ संस्था (आई.एन.न्ि.ओ.) १५०   

४८ िोटरसाईकि ग्र्ारेि सानो ५०   

४९ िोटरसाईकि ग्र्ारेि ठूिो १००   

५० िोटर ग्र्ारेि (सानो, ठूिो) १००/१५०   

५१ साईकि, ररतसा िििि केतर ५०   

५२ साईकि बबक्री केतर ५०   

५३ पेरोि पम्प २००   

५४ पाटी लर्ािेस २००   

५५ फे्रस हाउस (कुिुराको िास ुपसि) (सानो, ठूिो) ५०/१००   

५६ रांगा (िास ुपसि) (सानो, ठूिो) ७५/१२५   

५७ बंगूर (िासु पसि) (सानो, ठूिो)  ५०/१००   

५८ िसी (िासु पसि) (सानो, ठूिो) ५०/१००   

५९ िाछा पसि (सानो ठूिो) ५०/१००   

६० लससा पसि (सानो ठूिो) १००/१५०   

६१ छापािाना (सानो ठूिो) ५०/१००   

६२ पुस्िक पसि  ५०   

६३ स्टेशनरी पसि  ५०   
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६४ हाडिवेर्र पसि (सानो, ठूिो) ५०/१००   

६५ भाडँा पसि  १००   

६६ एफ. एि. रेर्डर्ो ५०   

६७ पत्रपबत्रका पसि ५०   

६८ टेलिलभिन ५०   

६९ रेर्डर्ो, टेलिलभिन, िोवाईि, कम्लरू्टर िििि केतर ७५   

७० रेर्डर्ो, टेलिलभिन, िोवाईि, कम्लरू्टर बबक्री केति ७५   

७१ घडी िििि केतर ५०   

७२ घडी पसि ५०   

७३ साईबर पसि  ५०   

७४ कम्रु्ननकेशन ७५   

७५ राभि एिेतसी  ७५   

७६ िोटरसाईकि सोरुि १००   

७७ रर्ातटर सोरुि  १००   

७८ गाडी सोरुि  १५०   

७९ सोिार पसि  ७५   

८० फिफूि पसि  ५०   

८१ िेनपावर कम्पनन १००   

८२ िरकारी पसि  २५   

८३ आिु लर्ाि होिसेि ५०   

८४ कपडा पसि (सानो, ठूिो) ५०/७५   

८५ रेर्डिेड कपडा पसि (सानो, ठूिो) ७५/१००   

८६ टेिसि  ५०   

८७ िेलसनरी सािान बबक्री केतर  १००   

८८ िोटरसाईकि पाटिस पसि  १००   

८९ ववलभतन िोटरहरु बबक्री गने पसि १००   

९० गाडीको पाटिस पसि  १००   

९१ दट.लभ., कफ्रि पसि  १००   

९२ िुत्ता पसि  ५०   

९३ बकुकङ्ग काउतटर  २००   

९४ लसनेिा हि  २००   

९५ आल्िुननर्ि पसि २००   

९६ आल्िुननर्ि फननिचर केतर १००   

९७ सनुचाँिी पसि ५०   

९८ सनुचाँिी कारिाना ५०   

९९ फननिचर उद्र्ोग २००   

१०० फननिचर पसि  १००   

१०१ ग्रीि  उद्र्ोग  १००   

१०२ पानी उद्र्ोग १००   
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१०३ धान लिि उद्र्ोग  (ठूिो) १५०   

१०४ चाउचाउ, भुन्िर्ा, िाििोठ उद्र्ोग १००   

१०५ छािाितर् उद्र्ोग  १५०   

१०६ व्र्ाग उद्र्ोग   १००   

१०७ थुतपा उद्र्ोग  १००   

१०८ िैनबत्ती उद्र्ोग १००   

१०९ गिैंचा उद्र्ोग १००   

११० कापी उद्र्ोग  १२५   

१११ नसिरी  ५०   

११२ काठ लिि उद्र्ोग १००   

११३ धान लिि उद्र्ोग सानो १००   

११४ िेि पेल्ने लिि  १२५   

११५ ब्र्ाग पसि ७५   

११६ ब्र्ाग पसि (होिसेि) ५०   

११७ कापेट थोक बबके्रिा पसि ५०   

११८ िुरा सटही काउतटर  १००   

११९ लसप िथा िालिि केतर  १००   

१२० सेलिनार हि २००   

१२१ डातस सेतटर  ५०   

१२२ संगीि साधना केतर ५०   

१२३ सेतरू्ररटी अकफस ७५   

१२४ कतसिटेतसी  ७५   

१२५ कम्लरु्टर इन्तस्टच्रु्ड ७५   

१२६ फोटो स्टूर्डर्ो  ५०   

१२७ फोटो ल्र्ाव सेतटर ५०   

१२८ कवाडी पसि  ५०   

१२९ ररलरे्ररङ सेतटर  ५०   

१३० ड्राइलभङ्ग सेतटर ५०   

१३१ िेिापढी सेतटर  ५०   

१३२ कुिुराको चल्िा र अतडा र्डिसि ५०   

१३३ फ्र्ातस वपतट ७५   

१३४ आटि सेतटर  ७५   

१३५ सालिादहक हाट बिार  २०००   

१३६ सालिादहक कृवर् िथा पशु हाट ३५००   

१३७ ईटा बबक्री केतर  २००   

१३८ ढृङ्गा, र्गटी बबक्री केतर २००   

१३९ वस व्र्वसार्ी संघ     १००   

१४० रक व्र्वसार्ी संघ     १००   

१४१ ट्र्ातटर व्र्वसार्ी संघ     १००   
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क्र.सं. त्तववरण दररेट मालशक कैर्फर्ि 

१४२ ढुवानी सेवा  १००   

१४३ कुररर्र सेवा  १००   

१४४ ल्र्ाव  १००   

१४५ टेतट हाउस  १००   

१४६ भाडँा पसि  ७५   

१४७ तर्ाटररङ्ग  १५०   

१४८ न्िि हाउस, पुि हाउस स्नुकर ५०   

१४९ िर्ारी पोशाक गािेतट  ३००   

१५० सुपर िाकेट  १५०   

१५१ र्डपाटििेतटि स्टोसि  १००   

१५२ ितड्री (ड्राई न्तिनसि)  १००   

१५३ काँटा पसि (सानो र ठूिो) ७५   

१५४ सूनिि पसि  ५०   

१५५ केवि नेटवकि   ५०   

१५६ चस्िा पसि ५०   

१५७ नाङ्गिो, डािो र र्चत्राको पसि ५०   

१५८ फननिलसङ्ग िथा डेकोरेशन पसि ५०   

१५९ फिफूि र उिूको िुस पसि (ठेिा) ५०   

१६० लिि कुटानी, पेिानी र वपसानी  १००   

१६१ िाद्र् सािाग्री (ककराना) पसि (साना,िझौिा, ठूिा) १००/२००/३००   

१६२ िधु डेरी पसि  ७५   

१६३ िधु संकिन केतर २००   

१६४ िधु र्चस्र्ान केतर २५०   

१६५ घुम्िी कटेराका पसि ५०   

 
 

मालसक फोहोरमैिा व्र्वस्र्ापन शुल्क िगाइने िेत्रहरु 
•  बुधबारे बिार क्षेत्र 

• िर्पुर बिार क्षेत्र 

• िंगिवारे बिार क्षेि ्

•  
 

 (ि) स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को िफा १२(ङ) बिोन्िि वडा कार्ाििर्हरुबाट हुने लसफाररसिा िेहार् अनुसारको 
लसफाररस िस्िुर असुि गररनेछ । 

क्र.सं. त्तववरण दर रु. कैर्फर्ि ( * ) 
१ नागररकिा  लसफाररस 

 
१२ ङ (२), १२ ङ (३१) 

 
(क) वंशि २५०   

 
(ि) अंगीकृि १५००   

 
(ग) वैवादहक अंगीकृि १०००   

 
(घ) नागररकिा प्रनिलिवप लसफाररस २५०   

 (ङ) नागररकिा सन्ििलिन (सब ैप्रकारका सन्ििलिन सिेि) ५००  



27 
 

क्र.सं. त्तववरण दर रु. कैर्फर्ि ( * ) 
२ बहाि करको िेखाजोखा लसफाररस 

 १२ ङ (३) 
 बहाि करको िेिािोिा लसफाररस ५००   

३ 
वतद घर िर्ा कोठा खोल्ने रोहबरमा बस े बमोन्जमको लसफाररस िर्ा 
प्रमाणणि 

 १२ ङ (४) 

 वति घर िथा कोठा िोल्ने रोहबरिा बस े बिोन्ििको लसफाररस िथा 
प्रिाखणि 

५०० 
  

४ मोही िगि कट्टाको लसफाररस 
 १२ ङ (५) 

 (क) १० कठ्ठा सम्िको ७५०   

 (ि) १० कठ्ठा भतिा िार्थ प्रनि कट्ठा २५०  

५ घरजग्गा करको िेखाजोखा लसफाररस 
 १२ ङ (६) 

 घरिग्गा करको िेिािोिा लसफाररस ५००   

६ जतम लमति प्रमाणणि 
 १२ ङ (७) 

 िति लिनि प्रिाखणि ३००   

७ 
व्र्ापार व्र्वसार् वतद भएको, सञ्चािन नभएको वा व्र्ापार व्र्वसार् 
हँुदै नभएको लसफाररस गने 

 १२ ङ (८) 

 व्र्ापार व्र्वसार् वति भएको, सञ्चािन नभएको वा व्र्ापार व्र्वसार् 
हँुिै नभएको लसफाररस गने 

५०० 
  

८ त्तववाह प्रमाणणि  िर्ा अत्तववादहि प्रमाणणि गने  १२ ङ (९) 
 वववाह प्रिाखणि   ३००   

 
अवववादहि प्रिाखणि ३०० वविेश प्रर्ोिनका िार्ग ३०० 

लिइने 
९ तन:शुल्क वा सशुल्क स्वास््र् उपचारको लसफाररस 

 
१२ ङ (१०) 

 नन:शुल्क वा सशुल्क स्वास््र् उपचारको लसफाररस ननशुल्क   

१० अग्रेजी  भािामा  लसफाररस िर्ा प्रमाणणि 

 
१२ ङ (११) 

 अंग्रेिी भार्ािा लसफाररस/ प्रिाखणि  ५००   
 अंग्रेिीिा लसफाररस ५००   

 अंग्रेिीिा नािा प्रिाखणि १०००  

११ घर पािाि प्रमाणणि गने 
 

१२ ङ (१२) 
 घर पािाि प्रिाखणि गने ननशुल्क   

१२ व्र्न्क्िगि त्तववरण प्रमाणणि गने 

 
१२ ङ (१३) 

 ितृ्रु्  प्रिाखणि ३००   
 सम्बतध ववच्छेि प्रिाखणि ३००   

 स्थार्ी बसोबास प्रिाखणि ३००  

 बसाइसराई प्रिाखणि ३००  
 पररवार कार्ि लसफाररस ३००   
 अपुिािी लसफाररस १५००   
 

 पन्ञ्िकार्धकारी बाट हुने कतसुिर प्रिाणीकरण िस्िुर प्रनि पाना १०००   

१३ जग्गाधनी दिाथ प्रमाण पुजाथ र घर कार्म गने लसफाररस 

 
१२ ङ (१४) 

 • घर कार्म लसफाररस 
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क्र.सं. त्तववरण दर रु. कैर्फर्ि ( * ) 
 क.पूणि कच्ची घर ३००  

 ि. इटा वा काठको बेरा दटनको छाना भएको घर  ५००  

 ग. पतकी घर ७००  
 • जग्गा  रन्जष्टेशनका िार्ग घरबाटो प्रमाणणि ३००   

 क) बाटोिे नछोएको १ कठ्ठासम्ि ३०० १ कट्ठाभतिा िार्थ थप प्रनिकट्ठा रु. 
३० 

 ि) कच्ची बाटोिे छोएको १ कठ्ठासम्ि   ४०० १ कट्ठाभतिा िार्थ थप प्रनिकट्ठा रु 
४० 

 ग) ग्राभेि बाटोिे छोएको १ कठ्ठासम्ि   ५०० १ कट्ठाभतिा िार्थ थप प्रनिकट्ठा रु 
५० 

 
घ) िेची राििागि बाहेक अतर् कािोपत्रे बाटोिे छोएको १ 

कठ्ठासम्ि 
६०० १ कट्ठाभतिा िार्थ थप प्रनिकट्ठा रु 

८० 

 ङ) िेची राििागििे छोएको १ कठ्ठासम्ि 900 १ कट्ठाभतिा िार्थ थप प्रनिकट्ठा रु 
१०० 

 • जग्गा धनीपुजाथमा  घर कार्म लसफाररस दस्िुर 

 
  

 क) पूणि कच्ची घर ३००   
 ि) इटा वा काठ वा दटनको बेरा भएको दटनको छानो भएको घर   ५००   

 
ग) १ ििे पतकी घर  ७०० एक ििाभतिा िार्थ भएिा 

प्रनि थप रु. २०० 

१४ नाम र्र, जतम लमति िर्ा विन फरक परेकोमा एकै हो भतने लसफाररस 

 
१२ ङ (१५) 

 नाि थर, िति लिनि िथा विन फरक परेकोिा एकै हो भतने लसफाररस ३००   

१५ नाम र्र, जतम लमति संसोधनको लसफाररस 

 
१२ ङ (१६) 

 (क) नाि, थर संशोधन ३००   

 
(ि) नावािक लसफाररस २०० वविेश प्रर्ोिनका िार्ग ४०० 

लिइने 

१६ जग्गा धनी दिाथ प्रमाणपुजाथमा फोटो टाँस/प्रतिलित्तप लसफाररस 

 
१२ ङ (१७) 

 िग्गा धनी ििाि प्रिाणपुिाि प्रनिलिवप लसफाररस ५००   

१७ र्किाकाट  गने लसफाररस 

 
१२ ङ (१८) 

 ककत्ताकाट गने लसफाररस ३००   

१८ संरिक प्रमाणणि िर्ा लसफाररस 

 
१२ ङ (१९) 

 • संस्थागि १०००   
 • व्र्न्तिगि ५००  
 जीत्तवि रहेको लसफाररस 

 
१२ ङ (२२) 

 िीववि रहेको लसफाररस ३००   

१९ हकवािा वा हकदार प्रमाणणि गने 
 

१२ ङ (२३)१२ ङ (२५) 
 हकवािा वा हकिार प्रिाखणि गने ५००   

२० घरजग्गा नामासारी  गनथ लसफाररस 

 
१२ ङ (२४) 

 • १ कट्ठासम्ि ३००  

 • १ कट्ठािेखि ३ कट्ठासम्ि ४००  

 • ३ कट्ठाभतिा िार्थ (थप प्रनि कठ्ठा) ३०  

२१ उद्र्ोग /व्र्वसार् ठाउँसारी गनथ लसफाररस  १२ ङ (२६) 
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क्र.सं. त्तववरण दर रु. कैर्फर्ि ( * ) 
 उद्र्ोग /व्र्वसार् ठाउँसारी गनि लसफाररस १०००   

२२ त्तवद्र्ािर् खोल्न लसफाररस 

 
१२ ङ (२७) 

 सवै िहका ववद्र्ािर् िथा शैक्षक्षक संस्था ३००   

२३ त्तवद्र्ािर् किा र्प गनथ लसफाररस 

 
१२ ङ (२९) 

 प्रनि कक्षा थप लसफाररस ३००   

२४ त्तवद्र्ािर् ठाउँसारी लसफाररस 

 
१२ ङ (३३) 

 ननिी  ववद्र्ािर् ठाउँसारी लसफाररस ३००   

२५ अचि सम्पत्ति मूल्र्ाङ्कन/वात्तिथक आर् प्रमाणणि लसफाररस 

 
१२ ङ (२८) 

 क) १० िािसम्ि प्रनििाि १०० रु.१० िाि १ िेखि ५० 
िािसम्ि थप प्रनििाि रु. ५०  

 ि) ५० िािको एकिुष्ट्ठ  ३००० रु. ५० िाि १ िेखि १ 
करोडसम्ि थप प्रनििाि रु. ३०  

 
ग) १ करोडको एकिुष्ट्ठ ४५०० रु. १ करोड िार्थ थप प्रनििाि 

रु. २० 

२६ अशक्ि असहार् िर्ा अनार्को पािन पोिणका िार्ग लसफाररस ननशुल्क १२ ङ (३०) 
 अशति असहार् िथा अनाथको पािन पोर्णका िार्ग लसफाररस ननशुल्क   

२७ आर्र्थक अवस्र्ा कमजोर वा सम्पतन भएको लसफाररस 

 
१२ ङ (३२) 

 क) आर्थिक अवस्था कििोर भएको लसफाररस 
(स्वास््र्ोपचार/अध्र्र्न प्रर्ोिन) 

ननशुल्क 

  
 ि) आर्थिक अवस्था कििोर भएको लसफाररस   (अतर् प्रर्ोिन) ३००   
 ग) आर्थिक सम्पतनिा लसफाररस २०००   

२८ धारा त्तवद्रु्ि जडान लसफाररस 

 
१२ ङ (३४) 

 धारा िडान सम्बतधी लसफाररस १००   

 ववद्रु्ि िडान सम्बतधी लसफाररस 

 
  

 
 (क) सािातर् (घर िथा  सावििननक प्रर्ोिन) २५०   

 
 (ि) व्र्वसानर्क घरेिु उद्र्ोग   ५००   

  (ग) ठूिा उद्र्ोग १००० 
 

 (ग) ३ फे्रि िाइन िडान लसफारीश  ३०० 
 

 टेलिफोन िडान सम्बन्तध लसफाररस ५००   

२९ अतर्  लसफाररस 

 
१२ ङ (३५) 

 • उपभोतिा  सलिनिको िािा िोल्ने/बति गने लसफाररस िस्िुर ननशुल्क   

 • सूचीकृि िाििािी लसफाररस ३००  
 • संघ संस्थाको िािा िोल्ने/बति गने लसफाररस िस्िुर ३००   
 • गैसस  ििाि लसफाररस  ३००   

 • चाररबत्रक/चािचिन सम्वतधी लसफाररस ३००   

 • नरबढी  िथा छुट िग्गा ििाि लसफाररस (व्र्ापाररक र आवाशीर् 
क्षेत्र) 

2000 
  

 • नरबढी  िथा छुट िग्गा ििाि लसफाररस (कृवर् क्षेत्र) ५००  
 चारककल्िा प्रिाखणि िथा लसफाररस (बाटोको िगि कट्टा सदहिको 
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क्र.सं. त्तववरण दर रु. कैर्फर्ि ( * ) 
लसफाररस) 

 क. कािोपत्रे िोटर बाटो (िेची राििागि)िे छुने  ८00 थप प्रनि कठा ६०। 

 ि. कािोपत्रे िोटर बाटो (अतर्) िे छुने  ७०० थप प्रनि कठा ५०। 
 ि. ग्राभेि/कच्ची बाटोिे छुने  ५०० थप प्रनि कठा ४०। 

 ग.  िोटर बाटोि ेनछुने ३०० थप प्रनि कठा ३०। 

 • बाटो  प्रिाखणि लसफाररस ३००  

 • उद्र्ि व्र्वसार् सञ्चािन ििाि लसफाररस ५०० िदहिािाई २५% छुट 
 • वैिेलशक रोिगारको लसफाररस 

  

 • स्विेशी  पेतसन पट्टाको लसफाररस ३००  

 • वविेशी  पेतसन पट्टाको लसफाररस १०००  

 • वडा कार्ाििर्वाट प्रिान गररने ववद्रु्िको ३ फे्रि िाइन िडान 
लसफारीश  

३००  

 • अंलशर्ार प्रिाखणि लसफाररस िस्िुर ५००  

 • निरोवारी  लभत्रको रुि काट्ने लसफाररस िस्िुर प्रनि रुि १०० ३३" भतिा घटीको नपाइने 

 • बसाइ सरी िाँिा सािान िैिाने लसफाररस िस्िुर ५००  

 • व्र्वसार् बतिको लसफाररस ५००  

 • ३५ दिन नाघेको व्र्न्तिगि घटना ििाि शुल्क 200  

 • व्र्न्तिगि घटना ििाि प्रिाणपत्रको नतकि िस्िुर ५००  

 • व्र्न्तिगि घटना िथा नागररक अलभिेि ििाि ककिाब हेरेको िस्िुर २००  

 • िञ्िुरीनािा प्रिाखणि/लसफाररस ५००  

 
• पान ििाि लसफाररस/घरेिु िथा साना उद्र्ोग कार्ाििर् िाने 
लसफाररस 

२००  

 
• वडा सलिनिका िनप्रनिननर्ध रोहवरिा बसी गररएको कागिाि 
प्रिाखणि 

२००  

 • िेष्ट्ठ नागररक/अपाङ्गिा पररचर्पत्र वविरण ननःशुल्क  

 • वन पैिावर आपूनिि लसफाररस  ५००  

 • वविा सस २००  

 • कृवर् िथा पशु फिि ििाि लसफाररस  २००  

 अतर् लसफाररस 
  

 • व्र्न्तिगि २००  

 • संस्थागि ३००  

 

(*)  =  स्थानीर् सरकार संचािन ऐनको वडा कार्ाििर्को काि कििव्र् अर्धकारिा उल्िेखिि िफा नं. (घ) गाउँ कार्िपालिकाको 
कार्ाििर्बाट हुने लसफाररसिा िेहार् बिोन्िि लसफाररस िस्िुर असुि गररनेछ । 

क्र.सं. त्तववरण दर रु. कैर्फर्ि 

१ पेरोि पम्प इिािि पत्र लसफाररस िस्िुर १००००   

२ पेरोि पम्प ठाउँसारी लसफाररस ५०००  

३ निरोवारी लभत्रको रुि काट्ने लसफाररस िस्िुर प्रिी रुि (३३" भतिा 
घटीको नपाइने) 

१०० 
 

४  प्रचलिि कानूनिे ननर्ेध गरेको बाहेक िर्डवुटीहरु वनबाट संकिन वन ननर्िाविी, २०५१ को  
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क्र.सं. त्तववरण दर रु. कैर्फर्ि 

गनि चाहनेिे सम्बन्तधि ननकार्बाट अनुिनि लिनका िार्ग  

लसफाररस 

अनुसूची ३ िा उल्िेखिि िररेट 
बिोन्िि 

५ सािुिानर्क वनबाट सिुह बादहर ववक्री हुने काठको हकिा   
  

  क) साि िाि 
50 

प्रनि तरू् 
कफट 

  ि) अतर् िािको हकिा  
10 

प्रनि तरू् 
कफट 

  ग) िाउराहरु (एक चट्टा=२० कफट x ५ कफट x ५ कफट) 500  प्रनि चट्टा 
 

(ङ) नािा प्रमाणणि वापि देहार् बमोन्जम दस्िुर असुि गररनेछ । 

क्र.सं. त्तववरण दर रु. कैर्फर्ि 

१ नािा प्रमाणणि   १२ ङ (१),(२१) र (२२) 
  • नािा प्रिाखणि नेपािीिा ३००   

  • नािा प्रिाखणि अङ्ग्रेिीिा १०००   

 
 

(च) तर्ातर्क दस्िुर  

क्र.सं. त्तववरण इकाई दर रु. कैर्फर्ि 

१ ननवेिन  िस्िुर  गाउँपालिकािा ििाि   प्रनि ननवेिन 

५००   
ननवेिन  िस्िुर  वडा िेिलििाप केतरिा  

ििाि  
प्रनि ननवेिन 

200  

२ लििापत्र िस्िुर प्रकृनि अनुसार १०००-१०००० सम्ि  

३ प्रनिलिपी  िस्िुर 

 

१००   

४ दटकट  िस्िुर बापिको रकि प्रनि दटकट १०   

५ प्रनिउत्तर पत्र िस्िुर 

 

१००   

६ वकाििनािा प्रनि पाना १०   

७ फैसिा प्रनिलिपी  १००  

८ 
घरार्सी िेनिेनको रकि उठाए वापि 

(अनि ववपतनको हकिा िेिलििाप 
सलिनिको ननणिर् बिोन्िि हुने) 

कारोबार रकिको ५ प्रनिशि 

 
 

     

९ सहकारीको िेनिेन उठाई दिए वापि कारोवार रकिको १ प्रनिशि  

िार्थ उल्िेखिि बाहेक तर्ानर्क सलिनििे ननधािरण गरे बिोन्ििको सेवा शुल्क िथा िस्िुर िाग्नेछ। 

 

(छ) परीिा दस्िुर 

क्र.स त्तववरण दर रु. कैर्फर्ि 

१ पिपूनििका िार्ग परीक्षा िस्िुर       
• अर्धकृि स्िर वा सो सरह १०००    
• सहार्क स्िर पाँचौ वा सो सरह 500    
• सहार्क स्िर चौथो वा सो सरह 400   
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क्र.स त्तववरण दर रु. कैर्फर्ि 

 • शे्रणी ववदहन ३००   

 • १ िदहनासम्िको करार सेवा २००  

२ फाराि िस्िुर ५०  
 
 
 

(ज) नक्सापास िर्ा घर अलभिेखीकरण दस्िुर (प्रति वगथ र्फट) 

क्र.स. घरको र्कलसम 
दर प्रति वगथर्फट रु.  

कैर्फर्ि 
नक्सापास अलभिखेीकरण 

१ भुई ििा पतकी दिवाि भइ िस्िाको छानो भएको  २।० ३।०   

२ इँटा/ढुङ्गा - िाटोको िोडाइ - बाँस/काठ/लसिेतटि े बारबेर गरी 
लिान्स्टक/िर/ककि ट पािाको छाना िगाएको  

1।० १।० 
  

३ काठको घर वा टाँडे घर  1।० १।०   

४ पूणि कच्ची घर (एकिुष्ट्ट) १०००।० १०००।०  

५ न्स्टि फे्रि स्रतचर, िस्िापािाको छानो र वेरा भएको ।  २।० २।०  

६ आर लस.लस. फे्रि स्रतचर, इटा वा ढंुगा, लसिेतट प्रर्ोग भएका पतकी घर     

 • १००० सम्ि ४।५ ५।०  

 • १००१ िेखि १५०० सम्ि ५।० ५।५  

 • १५००१ िेखि २५०० सम्ि ५।५ ६।०  

 • २५०० िेखि िार्थ ६।० ६।५  

७ इटा, ढुङ्गा र लसिेतटको कम्पाउण्ड वाि प्रनि रननङ कफट ५।० ५।०   

• नतसापास ननवेिन िस्िुर (नतसापास अलभिेि पुन्स्िका सििे) – रु. ५००।० 

 

बुद्धशान्ति गाउँपालिकावाट भवन ननिािण संदहिा /िापिण्ड िागु भए पश्चाि अलभिेखिकरण िस्िुर सम्वतधिा बुद्धशान्ति 
गाउँपालिकाको स्वीकृि भवन ननिािण संदहिािा उल्िेि भए विोन्ििको िस्िुर िाग्ने छ ।  

 

(झ) नक्सा नामसारी दस्िुर    

क्र.स घरको र्कलसम दर रु. कैर्फर्ि 

१ भुई िथा पतकी दिवाि भइ िस्िाको छानो भएको  300 एकिुष्ट्ट 
२ इँटा/ढुङ्गा - िाटोको िोडाइ - बाँस/काठ/ लसिेतटिे बारबेर गरी 

लिान्स्टक/िर/ककि ट पािाको छाना िगाएको  
२५० एकिुष्ट्ट 

३ काठको घर वा टाँडे घर  २०० एकिुष्ट्ट 
४ पूणि कच्ची घर  १५० एकिुष्ट्ट 
५ न्स्टि फे्रि स्रतचर, िस्िापािाको छानो भएको वेरा भएको ५०० एकिुष्ट्ट 
६ आर लस.लस. फे्रि स्रतचर, इटा वा ढंुगा, लसिेतट प्रर्ोग भएका पतकी घर   
 

• १००० सम्ि ३।० प्रनि वगिकफट 
 

• १००१ िेखि १५०० सम्ि ३।५ प्रनि वगिकफट 
 

• १५००१ िेखि २५०० सम्ि ४।५ प्रनि वगिकफट 

 • २५०० िेखि िार्थ ५। प्रनि वगिकफट 
७ इटा, ढुङ्गा र लसिेतटको कम्पाउण्ड वाि प्रनि रननङ कफट ३।० प्रनि रननङ कफट 
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नतसापास नािसारी ननवेिन िस्िुर (नतसापास अलभिेि पुन्स्िका सिेि)- रु ५००। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ञ) अलमन सेवा शुल्क 

क्र.सं. त्तववरण दर रु.मा कैर्फर्ि 

१ माग तनवेदनको आधारमा नापजाँच वा जग्गा छुट्र्ाउन  

 

 • १ कट्ठा सम्िको १००० 

 • १ कट्ठािेखि िार्थ २ कट्ठा सम्िको १२०० 

 • २ कट्ठािेखि िार्थ ५ कट्ठा सम्िको १५०० 
 • ५ कट्ठािेखि िार्थ १० कठ्ठा सम्िको २००० 
 • १० कठ्ठािेखि िार्थ १५ कठ्ठा सम्िको  २५०० 
 • १५ कठ्ठािेखि िार्थ १ बबघासम्िको 3000 
 • १ ववगाहािेखि िार्थ प्रनि कठ्ठा थप १०० 
२ बाटो स्केच प्रिाखणि बैङ्ककङ प्रर्ोिन १०००  

 िरुी प्रिाखणि  १०००  

नोटः सािुदहक ननवेिन भई आएको अवस्थािा ननवेिकहरुको आ-आफ्नै िग्गाको क्षेत्रफिका आधारिा छुट्टाछुट्टै दहसाब गरी 
शुल्क लिइनेछ । 

 

(ट) गैर सरकारी संस्र्ा/समूह/फमथ/सहकारी संस्र्ाको दिाथ िर्ा नवीकरण दस्िुर 

क्र.स त्तववरण दिाथ शुल्क नवीकरण शुल्क कैर्फर्ि 

१ गैर सरकारी संस्थाको ििाि/नवीकरण १५०० १०००   

२ सिूह/सलिनि ििाि (कृवर् सिूह, िदहिा सिूह िगार्िका सबै 
सिूहहरु) 

५०० २०० 

 

३ सहकारी संस्थाको ििाि/नवीकरण ५००   

४ फिि ििाि शुल्क    

 • कृवर् िथा पशुपंक्षीसँग सम्बन्तधि 500 ३००  

 • व्र्ापार व्र्वसार्सँग सम्बन्तधि १००० ७००  

 

(ठ) "घ" वगथको तनमाथण व्र्वसार्ी  इजाजि पत्रको दिाथ िर्ा नवीकरण िगार्िका शुल्कहरुः 
क्र.स त्तववरण दर रु. कैर्फर्ि 

१ "घ" वगथको तनमाथण व्र्वसार् इजाजि पत्र   
 क) ििाि शुल्क ५०००  
 ि) नवीकरण १५००  
 ग) नािसारी  २५००  
 घ) ठाउँसारी  २५००  
 ङ) इिािि पत्रको नाि पररवििन  १५००  
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 च) इिािि पत्रको प्रिाखणि प्रनिलिवप      १०००  
नवीकरणको िररवाना शुल्क (अनुसूची-१० बँुिा नं (ट) र (ठ) सँग सम्बन्तधि) 

क) आर्थिक वर्िको आन्श्वन िसाति सम्ि िोककएको शुल्क ।  

ि) कानििक िदहनािेखि सोदह आ.व.को फाल्गुण िसातिसम्ि िोककएको शुल्कको २५ प्रनिशि थप । 

ग) चैत्रिेखि सोदह आ.व.को अतत्र्सम्ि िोककएको शुल्कको ५० प्रनिशि थप ।  

घ) आर्थिक वर्ि सिालि भएपनछ िईु वर्िसम्ि प्रत्रे्क आ.व.को िोककएको शुल्कको १०० प्रनिशि ।  

 
 
 

(ड) त्तवलभतन शाखाबाट लिइने सेवा शुल्कहरु  

क्र.सं. त्तववरण दररेट रु मा कैर्फर्ि 

१ लशिा शाखा   

 • कक्षा िथा ववर्र् थप शुल्क ५०००  

 • लशक्षक सरुवा सहिनि (प्रनि पटक) २०००  
 • ववद्र्ािर् ठाउँसारी शुल्क १००००  
 • िापिण्ड नपुर्ािई संचािन भएका ननिी 

ववद्र्ािर्हरुिाई िण्ड/िरीवाना वापि 

 

पदहिो पटक ३०००  

िोस्रो पटक ५०००  

िेस्रो पटक १००००  

अन्तिि पटक ववद्र्ािर् ििाि िारेिी 
गने 

 

२ संघसंस्र्ा िर्ा सहकारी शाखा   

 • गैर सरकारी संस्था/सहकारीको ववधान संशोधन स्वीकृनि/लसफाररस शुल्क ५००  

 • सहकारी/संस्थाको करछुट सम्बन्तध लसफाररस ५००  

 • सहकारी/संस्थाको शािा ववस्िार अनुिनि २०००  

 • गैर सरकारी संस्था/सहकारीको ववधानको प्रनिलिवप ५००  

 • सहकारी ििाि आवेिन शुल्क १००  

 • सहकारी ििाि लसफाररस ५००  

 • संघसंस्थाको िािा िोल्ने/बति गने/नववकरण गने लसफाररस (न्िल्िा 
प्रशासन कार्ाििर् नववकरण िाने लसफाररस सिेि) 

  

३ आरु्वेद शाखा   

 • लशरोधारा २००  

 • सवािङ्ग श् वेि २००  

 • एकाङ्ग श् वेि १००  

 • वन्स्ि    

 • कदट वन्स्ि  200  

 • िानु वन्स्ि  150  

 • र्ग्रवा वन्स्ि  150  

 • ििद्धार वन्स्ि  200  

 • पोटिी श्वेि  200  

 • विन  200  
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 • िघु शंि प्रक्षािन  २00  

 • शूत्र नेिी 10०  

४ कृत्ति सेवा शाखा   

 • रसार्ननक ििको इिािि ििाि/नवीकरण १०००  

 • कृवर्का िार्ग लिटर िडान लसफाररस  200  

 • पशु/कृवर् वविाका िार्ग गररने सवै प्रकारका लसफाररस 200  

 • कृवर् सम्वन्तध वडा कार्ाििर्वाट हुने लसफारीश (गा. पा. प्रर्ोिन)  ननशुल्क   

 • माटोको PH परीक्षण ननशुल्क   

 • माटोको NPK परीक्षण 150  

 • माटोको NPK सहित सवै सकु्ष्म तत्व परीक्षण 400  

 • कृहि तथा पशपुक्षी समिु / फमम दताम  500  

 • कृहि समिु नहवकरण 200  

 • कृहि फमम नहवकरण  ३००  

 • पशुपंछी िर्ा मत्स्र् त्तवकास शाखा   

 • कृहि तथा पशपुक्षी समिु / फमम दताम  500  

 • कृहि तथा पशपुहक्ष समिु नहवकरण 200  

 • कृहि तथा पशपुहक्ष फमम नहवकरण  ३००  

 • पशु वविाका िार्ग गररने सवै प्रकारका लसफाररस २००  

 • पशु सेवा सम्वन्तध वडा कार्ाििर्वाट हुने लसफारीश (गा पा प्रर्ोिन िात्र)  ननशुल्क  

 • रेववि भ्र्ान्तसन कुकुर (प्रनिगोटा प्रनिपटक) १२५  

 • रेववि भ्र्ान्तसन गाई, भैँसी, बाख्रा िगार्ि (प्रनिगोटा प्रनि कोर्ि ५ डोि) ५००  

 • गाई, भैँसी, बाख्रा िगार्िको कृनिि गभािधान ननशुल्क  
 • गोबर परीक्षण गाइ भैसी प्रनि गोटा  ननशुल्क    

 • बत्र्ाकरण िफथ     

 • कककुकुर बतध्र्ाकरण भािे डागो प्रनि गोटा प ३५०।  

 • वंगुर भुनन बतध्र्ाकरण प्रनि गोटा  ३५०।  

 • वंगुर पाठा बतध्र्ाकरण प्रनि गोटा 100।  

 • वोका गोरु रागो बतध्र्ाकरण प्रनि गोटा  २०।  

 • औिधी िफथ     

 • वाख्राको िार्ग िुका नाम्ि ेऔर्धी प्रनि गोटा (५ वटासम्ि ननशुल्क सो 
भतिा वढी भएिा प्रनि गोटा) 

५।  

 • गाइ भैसीको वाछा /वा192छी पाडा /पाडी (५ वटासम्ि ननशलु्क सो भतिा 
वढी भएिा प्रनि गोटा ) 

१०।  

 

(ड) एफ.एि. रेर्डर्ो सञ्चािन िस्िुर 

क्र.स त्तववरण दर रु. कैर्फर्ि 

१ एफएि रेर्डर्ो सञ्चािनका िार्ग कफ्रतवेतसी उपिब्ध गराउने लसफाररसिा लसफाररस िस्िुर 
 

 

२ एफएि रेर्डर्ो सञ्चािनको इिाििपत्र िस्िुर 
 

 

३ एफएि रेर्डर्ो सञ्चािनको इिाििपत्र नवीकरण िस्िुर   
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क्र.स त्तववरण दर रु. कैर्फर्ि 

४ इिाििपत्रको प्रिाखणि प्रनिलिपी िस्िुर   

५ रेर्डर्ो उपकरण (एफएि रातसलिटर, एिदटएि लिकं र बबबबलस ररलसभर) को िाइसेतस 
बापिको िस्िुर 

 

 

६ रेर्डर्ो उपकरण (एफएि रातसलिटर, एिदटएि लिकं र बबबबलस ररलसभर) को िाइसेतस 
नवीकरण बापिको िस्िुर 

 

 

 

एफ.एि. रेर्डर्ो सञ्चािन िस्िुर सम्बतधिा ववद्र्िान संघीर् कानुनिाई आधार िानी गाउँपालिकाबाट िस्िुर ननधािरण गररनेछ 
। 

(ढ) सूचीकृि िस्िुर 

क्र.स त्तववरण दर रु. कैर्फर्ि 

१ गाउँक्षेत्र लभत्र ननिािण कार्िका िार्ग सञ्चािन गररने बाहन िथा िेशीन औिारहरुको 
सूचीकृि िस्िुर (गाउँपालिकािा ििाि भएका) 

 
  

 • एतसाभेटर/के्रन १०००  

 • िोडर/ग्रेडर ५००  

 • कम्प्रेशर ५००  

 • रक/दरपर ५००  

 • रर्ातटर ३००  

 २ गाउँक्षेत्र लभत्र ननिािण कार्िका िार्ग सञ्चािन गररने बाहन िथा िेशीन औिारहरुको 
सूचीकृि िस्िुर (गाउँपालिकािा ििाि नभएका) 
  

 

 

 • एतसाभेटर १५००  

 • िोडर/ग्रडे १०००  

 • कम्प्रेशर १०००  

 • रक/दरपर ७००  

 • रर्ातटर ५००  

३ ििािवािा िेिापरीक्षक ननवेिन ििाि हुने प्रर्ोिनका िार्ग ननवेिन ििाि शुल्क ७००   

४ घरनतसा ननिािणिा संिग्न फिि/व्र्वसार्   

 • गाउँपालिकािा ििाि भएका ५०००  

 • गाउँपालिकािा ििाि नभएका ७०००  

५ सहकारी/संघसंस्था सूचीकृि  १०००  

६ अतर् सूचीकृि 5००  

 

(ण) नदीजतर् सामाग्री (र्गटी, बािुवा, ग्राभेि, ढुङ्गा)को स्टक प्रमाणणि शुल्कः 
       ढंुगा /र्गटी /रोडा ग्रावेि प्रनि घनलिटर - रु १६०।  

      वािुवा /िाटो प्रनि घनलिटर- ११०।(नदीजतर् सामग्रीको परीमाण ट्र्ाक्ररमा २.५, सानो दरपरमा ७.५ र ठुिो        .....    
दरपरमा १५ घनलमटर हुनेछ ।)  

 

(ि) अतर् सेवा शुल्क: 
क्र.स त्तववरण दर रु. कैर्फर्ि 

१ गाउँ िररेटको प्रनिलिपी उिार िस्िुर ८००   

२ ननन्श्चि स्थानको कोर् प्रिाखणि शुल्क २००   
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क्र.स त्तववरण दर रु. कैर्फर्ि 

३  सूचनाको हक सम्बतधी ऐन, २०६४ बिोन्िि गाउँ कार्िपालिकाि े
उपिब्ध गराउने सूचनाको हकिा िफा ८ बिोन्िि िस्िुर 
िागिको आधारिा 

 

   
 क) प्रनि पषृ्ट्ठ ५    
 ि) प्रनि लसडी १००   

४ गाउँ कार्िपालिका वा गाउँ सभािे पाररि गरेको ऐन कानुन, 

कार्िववर्ध ववननर्ि प्रनिपषृ्ट्ठ 

१०  
  

५ सबै प्रकारका स्थिगि सििलिन ५०० प्रनिपटक 

६ अनुसतधान कार्ि 
 

   
क. स्विेशी अनुसतधानकिाि (गाउँपालिका लभत्रका बालसतिा) ननःशुल्क 

 

  ि. स्विेशी अनुसतधानकिाि (गाउँपालिका बादहरका बालसतिा) १५०० 
  ग. वविेशी अनुसतधानकिाि (साकि  िुिुकलभत्रका नागररक) १०० डिर िंगि लभत्र प्रवेश गिाि वन 

कििचारीसँग सितवर् गनुिपने   घ. वविेशी अनुसतधानकिाि (साकि  िुिुकभतिा बादहरका नागररक) ३०० डिर 

  

अनुसूची - ११ 

(िफा (११) सँग सम्वन्तधि) 
पर्थटन शुल्कको दर (आ.व. २०७९/८० ) 

क) पाकथ , त्तपकतनक स्पट, भ्रू्टावरको प्रवेशमा िाग्ने पर्थटन शुल्कको दर 

क्र.सं. त्तववरण दर रु. कैर्फर्ि 

१ पाकि , वपकननक स्पट  ५००   

२ दृष्ट्र्ाविोकन  वडा नं ७ को भ्रू् टावरको सेवा शुल्क    

  क) १२ कक्षा सम्िका ववद्र्ाथी िथा १८ वर्ि िुननका बािबालिका २०   
 

ि) स्थानीर्/ववद्र्ाथी १० 
 

  ग) नेपािी  नागररक ३०   

  घ) अतर् िुिुकका नागररक ५०   

 ङ) भ्रू् टावरिा वपकननकका सहभागीिाई टावर प्रवेश शुल्क प्रनिव्र्न्ति १०  

भ्रू् टावरबाट अविोकन बापि लिइने सेवा शुल्क असुिी कार्िको ठेतका बतिोवस्ि गने प्रर्ोिनका िार्ग तरू्निि कबोि अंक 
गाउँ कार्िपालिकािे पनछ ननधािरण गरे बिोन्िि हुनेछ ।  

 

अनुसूची - १२ 

(िफा (१२) सँग सम्वन्तधि) 
सवारी साधन पार्कथ ङ शुल्कको दर (आ.व. २०७९/८०) 

क्र.सं सवारी साधनको  र्कलसम दर रु.(प्रति १२ घण्टा) कैर्फर्ि 

१ हेभी इन्तवपिेण्ट (डोिर, िोडर, इस्काभेटर आदि) ६० वविेशी सवारीको हकिा  

थप ५० प्रनिशि 

  
  
  
  

२ ननिी िथा भाडाका रक, ट्र्ातटर ५० 
३ ननिी िथा भाडाका बस, वपकअप, लिनी बस, ट्र्ातसी, भ्र्ान आदि) ४० 
४ ननिी िथा भाडाका कार, ट्र्ाम्पो ३० 
५ िोटरसाइकि १० 

• गाउँपालिकािे पाककि ङ स्थि ननधािरण गरेपनछ िात्र पाककि ङ शलु्क संकिन गररने छ । 
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• गाउँपालिकािे पाककि ङ स्थि ननधािरण गरेपनछ ठेतका वतिोवस्ि गने प्रर्ोिनका िार्ग तरू्निि अंक गाउँ कार्िपालिकािे 
ननधािरण गरेबिोन्िि हुनेछ  । 

 

अनुसूची - १३ 

(िफा (१३) सँग सम्वन्तधि) 
बहाि त्तवटौरी शुल्कको दर (आ.व. २०७९/८० ) 

(क) बहाि त्तवटौरी शुल्कको दररेट :  

क्र.सं. त्तववरण इकाइ दर रु. कैर्फर्ि 

१ साप्िादहक हाटबजार िेत्रमा    
 • टहरािा पसि संचािन गनेिाई वावर्िक प्रनि वगि कफट १५  

 • बादहर िुल्िा ठाउँिा पसि सचंािन गनेिाई वावर्िक प्रनि वगि कफट ६ अनागररकिाई १०० 
२  साप्िादहक हाटबजार बाहेकका िेत्रमा    
 • पतकी भवन िथा सटर बनाई पसि संचािन गनेिाई वावर्िक प्रनि वगि कफट १२  

 • घुन्म्ििा पसि संचािन गनेिाई वावर्िक प्रनि वगि कफट ४  
 • टहरािा पसि संचािन गनेिाई वावर्िक प्रनि वगि कफट ३  

 • गाउँपालिका क्षते्रलभत्रका ऐिानी िग्गाहरु वावर्िक प्रनि कट्ठा ३०  

 

ऐिानी िग्गािा बनेको घर 

• पूणि कच्ची भाटाको बेरा िथा बाँसिे दटन च्र्ापेको 
घर 

• दटनको छाना काठ/बाँसको बेरा भएको कच्ची घर 

• इटाको दिवाि भई दटनको छानो भएको घर 

• पतकी घर (छि ढिाई भएको) एक ििे 

 

वावर्िक 

वावर्िक 

वावर्िक 

वावर्िक 

५० 

१०० 

१५० 

२०० 

 
 
 
 
 
 

थप प्रनि ििा १०० 
 

अनुसूची - १४ 

(िफा (१४) सँग सम्वन्तधि) 
अखेटोपहारमा िाग्ने करको दर (आ.व. २०७९/८० ) 

लस.नं. सामानको नाम इकाई दर रु. कैर्फर्ि 

१ हाड प्रनि के.िी. १.२५   

२ लसङ प्रनि के.िी. २.२५   

३ िुर प्रनि के.िी. २.२५   

४ छािा ठूिो प्रनि गोटा ३५.००   

५ छािा सानो प्रनि गोटा २०.००   

६ पंक्षीहरुको लवाँि प्रनि के.िी. ०.१५   

७ सुँगुरको िगर उनिा सिावेश गररएको प्रनि के.िी. ०.२५   
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अनुसूची - १५ 

(िफा (१५) सँग सम्वन्तधि) 
पूवाथधार उपर्ोग सेवा शलु्कको दर (आ.व. २०७९/८० ) 

(क) सरकारी सम्पत्तिको बहािको दर (भाडा आदद) 
क्र.सं. त्तववरण इकाइ दर रु. कैर्फर्ि 

१ गा.पा. कार्ाििर्को हि (ठूिो) प्रनिदिन  भाडािा निगाइने 

२ गा.पा. कार्ाििर्को हि (सानो) प्रनिदिन  भाडािा निगाइने 

३ वडा कार्ाििर्हरुको हि िैननक  भाडािा निगाइने 

६ साउण्ड लसस्टि साधारण प्रनिदिन 
 

         भाडािा निगाइने 

७ प्रोिेतटर प्रनिदिन 
 

भाडािा निगाइने 

८ िे.लस.लभ. प्रनि घण्टा 2000  

९ रर्ातटर प्रनि घण्टा  भाडािा निगाइने 
 

(ख) गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा रहेका सटर, भवन िर्ा टहराको भाडा रकम िर्ा नामसारी शुल्क 

क्र.स. त्तववरण इकाई भाडा रकम नामसारी शुल्क कैर्फर्ि 

१ 
साझेिारीिा ननिािण भएका बधुबारे बिारका 
सटरहरुको भाडा 

प्रनि सटर प्रनि िदहना 
रु. २००० 

रु. ५००० 
 

२ गोसिाईनको साझेिारी टहरा राम्रो प्रनि टहरा वावर्िक रु १००० रु १०००  
३ गोसिाईनको साझेिारी टहरा सािातर्  प्रनि टहरा वावर्िक रु ५०० रु ५००  
४ कृवर् भवनको कोठा भाडा प्रनि कोठा प्रनि िदहना रु ३०००   

 

गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा रहेका सटरहरुको भाडा छुट िर्ा जररवाना 
• रु १००० अर्ग्रि िम्िाबाट कटौिी हुनेछ । 

• सटरभाडा पनछल्िो िदहनाको ५ गिेलभत्र बुझाउनु पनेछ । 

• ६ गिेिेखि १५ गिेसम्ि बुझाएिा ५ प्रनिशि,  १६ गिेिेखि िसातिसम्ििा बुझाएिा १० प्रनिशि र अको िदहनािेखि 
हरेक िदहनाको २५ प्रनिशििे थप िररवाना िाग्नेछ । 

• वावर्िक रुपिा अर्ग्रि निरेिा १० प्रनिशि  अधिवावर्िक रुपिा ५ प्रनिशि छुट हुनेछ ।(अर्ग्रि कटौिी हुने रकि बाहेकको 
रकििा) ।  

• कृवर् भवनको कोठा भाडािा िगाउन पुन: संझौिा गराई ५० हिार धरौटी लिई िोककएको िालसक भाडा लिइने  
 

 

अनुसूची - १६ 

(िफा (१६) सँग सम्वन्तधि) 
प्राकृतिक श्रोि संकिन िर्ा त्तवक्री शुल्क (आ.व. २०७९/८०) 

प्राकृनिक श्रोि िथा ववक्री वापिको शुल्क प्रिेश आर्थिक ऐन, २०७९ िे िोके विोन्िि हुनेछ । 

 

 

 

अनुसूची - १७ 

(िफा (१८) सँग सम्वन्तधि) 
कृत्तिजतर् वस्िुको व्र्ावसातर्क कारोबारमा िाग्ने करको दर (आ.व. २०७९/८० ) 

१. िर्ारी र्चर्ाको व्र्ावसातर्क कारोबारमाः- कारोबार भएको पररिाणिा प्रनि केिी रु. १.५० 
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२. अतर् कृत्तिजतर् उपजको कारोबारमा:- कृवर्ितर् वस्िुको कारोबार गने व्र्न्ति, सिूह वा व्र्वसार्ीसँगको सितवर्िा गाउँ 
कार्िपालिकािे ननधािरण गरे बिोन्िि । 

अनुसूची-१८ 

(िफा (१९) सँग सम्बन्तधि) 
दण्ड, सजार् िर्ा जररवानाको दर (आ.व. २०७९/८०) 

लस.नं
. 

त्तववरण दररेट कैर्फर्ि 

१ ३५ दिन नानघ ििाि हुने व्र्न्तिगि घटना ििािको वविम्ब शुल्क 200 
 

२ प्रनिलिवप प्रिाखणि ५०० 
 

३ नगिी रलसिको प्रनिलिवप २०  

४ 
गाउँपालिकाििे िोकेको ननर्ेर्धि क्षेत्र िथा नछिेकीिाई असर पने गरी घर 
छेउ, चोक िगार्िका क्षेत्रिा फोहोर फाल्नेको हकिा  

१००० 
त्र्सपनछ क्रिशः रु १००० 
थप हुिै िाने 

५ ननर्ेर्धि लिान्स्टक प्रर्ोगिा ल्र्ाउनेको हकिा ७५० 
फोहोर उठाउन िागेको 
रकि सिेि थप लिने 

६ िथाभावी चौपार् छोड्नेका हकिा प्रनिदिन प्रनि चौपार् 
  

 क. िलस, बाख्रा, भेडा च्र्ाङग्रा आिी १००  

 ि. गाई, गोरु, रांगा, भैसी, घोडा, सुंगुर बंगुर घरपािुवा कुकुर िगार्ि  ५००  

 ग. हाँस िथा कुिुरा प्रनि गोटा  ५० 
 

७ सम्पवत्त करको बतर्ौिा (चािु आर्थिक वर्िको िररेटका आधारिा )   

 एक बर्ि सम्िको बतर्ौिाका िार्ग १० % 
 

 िईु बर्ि सम्िको बतर्ौिाका िार्ग २० % 
 

 िीन वर्ि सम्िको वतर्ौिा िार्ग  ३० % 
 

 चार वर्ि सम्िको वतर्ौिाका िार्ग  ४० % 
 

 पाँच वर्ििेखि िार्थ िनिसुकै भएपनन ५० % 
 

८ झुठ्ठा वववरण पेश गनेका िार्ग  
  

 क. सम्पनिको वववरण  
िलू्र्ाङ्कनको 
थप ०.१ % 

 

 ि. उद्र्ोग, ब्र्ापार िथा ब्र्वसार्को वववरण 
िलू्र्ाङ्कनको 
थप ०.१ % 

 

 ग. गाउँपालिकाि ेिागेका अतर् वववरण ५०० 
 

९ घर बाटो लसफाररसको वववरणको हकिा  ५०० 
 

१० म्र्ाि लभत्र वववरण उपिब्ध नभएिा लिईने थप शुल्क 
  

 क. प्रथि बर्ि ५०० 
 

 ि. िोस्रो  बर्ि र त्र्ो भतिा बढी प्रनिबर्ि १००० 
 

११ अकाििाई अलठेरो पाने ननर्ििे रुि, पिािि िगाउने, घर टहरा ननिािण गने  
१००० िेखि 
५००० सम्ि 

गाउँपालिकािे हटाउँिाको 
िचि सिेि थप गरी लिने 

१२ 
सवै प्रकारका पसि िथा ब्र्वसार् िोिी  गाउँपालिकािा ििाि नगरी  
अनुिनि ववना 
सञ्चािन गरररहेको 

  

 क. १ बर्ि सम्ि नआएकोिाई ििाि शुल्किा थप  २५% 
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लस.नं
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 ि. २ बर्ि सम्ि नआएकोिाई ििाि शुल्किा थप ५०% 
 

१३ 
सावििननक बाटो िगार्ि साधँसर्धर्ारीिाई बाधा अवरोध पुग्ने गरी  ढि, 

नािा, चवपि, सेफ्टी ट्र्ांकी बनाउनेिाई 
२००० 

र्स पनछ प्रनि बर्ि िोब्बर 
हँुिै िाने 

१४ 

इिािि बेगर सावििननक स्थान, बाटो, घोडेटो, गोरेटो घेने, गाई बस्िु बाधँ्ने, 

िाटो, र्गटी बािुवा िथा ढंुगा िगार्िका सािान राखि आफ्नो प्रर्ोगिा 
ल्र्ाउने िाई 

१५०० 
१.गाउ‘पालिकािे हटाउँिाको 
िचि सिेि थप गरर लिने 

१५ 
ववना अनुिनि सावििननक सम्पनिको हानन नोतसानी, अनिक्रिण वा 
अपचिन गनेिाई  

५०० 

त्र्स सम्पनििाई िरुुस्ि 
पानि िाग्ने िचि सिेि 
थप 

१६ 
ववना अनुिनि सावििननक िग्गािा वा त्र्स्िो िग्गा लिर्च घर, टहरा 
आिी ननिािण गनेिाई 

५००० 

घर टहरा भत्काउिा र 

हटाउ‘िा िागेको िचि 
सिेि असुि गने 

१७ 

कुनै ककलसिका र्तत्र उपकरण िोडी वा कुनै उपकरण वा िनोरञ्िनका 
साधन द्वारा छर नछिेक वा सिाििा शान्ति भङ्ग हुने कृर्ाकिाप 
गनेिाई /दहसंात्िक सािाग्री सािान्िक संिाििा अपिोड गने 

११०० 

धालििक कार्ििा सिेि 

सिाििाई असर नपने 
गरी बिाउने 

१८ पसििा िूल्र् सूची नराखे्निाई ५०० सम्ि 
 

१९ 
ननर्ेर्धि क्षेत्र र अवैध रुपिा ढंुगा, र्गटी, बािुवा, िाटो िगार्िका निीितर् 
पिाथि उत्िनन,् बबक्री वविरण, ओसारपसार गरेिा 

  

 क. प्रनि रर्ातटर/वपकअप १०००० पक्राउ गरी गाउँपालिकािा 
बुझाउनेिाई असुिी 
रकिको २५% रकि 
उपिब्ध गराइनेछ ।  

 ि. प्रनि दरपर ३०००० 

 ग. िे.लस.भी. 30000 
 घ. र्डलसएि १०००० 

२० 
सडक िथा ववद्रु्ि िाइन ढातने गरी सडक ककनारिा घाँस िथा अतर् 
वोट ववरुवा रोपेिा 

१०००  

२१ 
वडािे िोकेको स्थान वाहेक अतर् स्थानिा व्र्ावसानर्क रुपिा िासुितर् 
व्र्वसार् गरेिा 

प्रथि पटक 
५०० 

अन्तिि पटक 
१००० 

िररवाना गरी 
हटाउन 
िगाउने 

 

२२ 
ननराधार रुपिा बद्ननर्ि रािी अरुको प्रनिष्ट्ठािा आँच पुर्ािउने गरी 
सािान्िक संिाििा िेिेिा/बोिेिा 

५००० िेखि 
१०००० सम्ि 

 

 


