




२०७५

ufpF ;efaf6 :jLs[t ldltM —@)&%÷)#÷)%
;f]n'v'Da' lhNnf
! g+= k|b]z
g]kfn

cfly{s P]g, @)&%
-v'Da' kf;fªNxfd' ufFpkflnsfsf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{ ag]sf] P]g_
k|:tfjgfM v'Da' kf;fªNxfd' ufFpkflnsfsf] cfly{s jif{ @)&%÷)&^ sf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{
sfof{Gjog ug{sf] lgldQ :yfgLo s/, b:t'/ tyf z'Ns ;+sng ug]{, 5'6 lbg] tyf cfo ;+sngsf]
k|zf;lgs Joj:yf ug{ jf~5gLo ePsf]n],
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* sf] pkwf/f -@_ adf]lhd v'Da' kf;fªNxfd' ufFp;efn] of] P]g agfPsf]
5.
!= ;+lIfKt gfd / k|f/De M-!_o; P]gsf] gfd æv'Da' kf;fªNxfd' ufFp kflnsfsf] cfly{s P]g, @)&%Æ
/x]sf] 5 .
-@_ of] P]g ldlt @)&% >fj0f ! ut] b]lv k|f/De x'g]5 .
@= kl/efiff M ljifo / k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; P]gdf,
-!_ æs/Æ eGgfn] of] P]g jf k|rlnt sfg"gadf]lhd nfu]sf] jf nfUg] s/ ;D´g' k5{ .
-@_ æs/bftfÆ eGgfn] of] P]g jf k|rlnt sfg"gadf]lhd s/ ltg{' kg{] st{Jo ePsf] JolQm
;D´g' k5{ .
-#_ æufFp;efÆ eGgfn] v'Da' kf;fªNxfd' ufFpkflnsfsf] ufFp ;efnfO{ ;Demg'k5{ .
-#_ æufFp sfo{kflnsfÆ eGgfn] v'Da' kf;fªNxfd' ufFpkflnsfsf] sfo{kflnsfnfO{ ;Demg'k5{ .
-$_ æufFpkflnsfÆ eGgfn] v'Da' kf;fªNxfd' ufFpkflnsfnfO{ ;Demg'k5{ .
#= ;Dklt s/ M ufFpkflnsfsf] If]qleq cg';'lr -!_ adf]lhd Plss[t ;Dklt s/÷3/hUuf s/
nufO{g] / c;'n pk/ ul/g]5 .
$= e'ld s/ -dfnkf]t_ M ufFpkflnsfsf] If]qleq cg';'lr -@_ adf]lhd e'ld s/ -dfnkf]t_ nufpg]
tyf c;'n pk/ ul/g]5 .
%= 3/ jxfn s/ M ufFpkflnsfsf] If]qleq s'g} JolQm jf ;+:yfn] ejg, 3/, k;n, Uof/]h, uf]bfd,
6x/f, 5Kk/, hUuf jf kf]vl/ k'/} jf cf+lzs tj/n] jxfndf lbPsf]df cg';'lr -#_ adf]lhd 3/
jxfn s/ nufO{g] tyf c;'n ul/g]5 .
^= Joj;fo s/ M ufFpkflnsfsf] If]qleq Jofkf/, Joj;fo jf ;]jfdf cg';'lr-$_ adf]lhd Joj;fo
s/ nufO{g] / c;'n pk/ ul/g]5 .
&= lj1fkg s/ M ufFpkflnsf If]qleq x'g] lj1fkgdf cg';'lr -%_ df pNn]v ePadf]lhd lj1fkg
s/ nufO{g] tyf c;'n pk/ ul/g]5 .
*= dgf]/Ghg s/M ufFpkflnsfsf] If]qleq x'g] dgf]/GhgfTds lqmofsnfkdf cg';'lr -^_ adf]lhd
dgf]/Ghg s/ nufOg] tyf c;'n pk/ ul/g]5 .

(= axfn lj6f}l/ z'Ns M ufFpkflnsfsf] If]qleq cfFkm'n] lgdf{0f, /]vb]v jf ;+rfng u/]sf] xf6ahf/
jf cGo ;fj{hlgs :yfg Joj;flos k|of]u u/]df cg';'lr -&_ pNn]v ePadf]lhd axfn la6f}l/
z'Ns nufO{g] / c;'n pk/ ul/g]5 .
!)=

पार्किङ शुल्कः गाउँपालिका क्षेत्रलित्र कुनै सवारी साधनिाई पार्किङ सुर्वधा उपिब्ध गराए वापत अनुसूचि

(८) बमोचिम पार्किङ शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ।

११. ट्रेर्कङ्ग, कोयोर्कड, क्यानोइङ्ग, बन्िी िचपपङ्ग, चिपफ्िायर र र्याफ्टीङ्ग शुल्कः गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलित्र
ट्रेर्कङ्ग, कायोर्कड, क्यानोइङ्ग, बन्िी िचपपङ्ग, चिपफ्िायर र र्याफ्टीङ्गसेवा वा व्यवसाय सं िािन गरे वारत
अनुसूचि (९) बमोचिमको शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।

१२. सेवा शुल्क, दस्तुरः गाउँपालिकािे लनमािण, सं िािन वा व्यवस्थापन गरे का अनूसूचि (1०) मा उचल्िचित
स्थानीय पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था िए अनुसार शुल्क
िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।

१३. पयिटनशुल्कः गाउँपालिकािेआफ्नो क्षेत्रलित्र प्रवेश गने पयिटकहरुवाट अनुसूिी (११) मा उचल्िचित दरमा

पयिटन शुल्क िगाईने र असुि उपर गररनेछ ।तर, प्रदे श कानुन स्वीकृत िई सो कानुनमा अन्यथा
व्यवस्था िएको अवस्थामा सोर्ह बमोचिम हुनछ
े ।

१४. कर छु टः यस ऐन बमोचिम कर लतने दार्यत्व िएका व्यचि  वा सं स्थाहरुिाई कुनै पलन र्कलसमको कर छु ट
ददईने छै न ।तर प्रिलित कानुनिे छु ट ददन िलनएकोिाइि यसिे बाधा गने छै न ।

१५. कर तथा शुल्क सं किन सपबचन्ध कायिर्वलधः(१) यो ऐनमा िएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क सं किन
सपबचन्ध कायिर्वलध गाउँपालिकािे तोके अनुसार हुने छ ।

(2) अनुसूिीहरूमा उल्िेचित कर, शुल्क तथा दस्तुरहरू गाउँपालिकािे तोकेको लमलत दे िी िागु हुनछ
े ।
अनुसूचि (1)

(ऐनको दफा ३ सँग सपबचन्धत)

सपपलत कर
!= o; ufFpkflnsfsf] If]qleq /x]sf] uf]7 5fk|f] afx]s k|To]s 3/ ;+/rgfsf] :jod 3f]lift
d'Nof+sgsf cfwf/df jflif{s ?kdf ?=)=!Ü n] x'g cfpg] /sd dfq c;'n pk/ ul/g]5 .
@= Pp6} lsQf leq /x]sf] / ;Fu} hf]l8Psf] 3/;+/rgfn] Pp6f 3/nfO{ hgfpg] 5 .
#= sfg'gL ?kdf Plss[t ;DktL s/ nufpGf' kg]{ cj:yfdf xfnnfO{ ;Dklt s/ / dfnkf]t s/
hf]8L x'g cfpg] cfwf/df lng ;lsg] 5 .

अनुसूचि (२)

(ऐनको दफा ४ सँग सपबचन्धत)

िूलम कर (मािपोत)

!= o; ufFpkflnsfsf] If]qleq /x]sf] ;/sf/L hUuf, wfld{s ;+3 ;+:yf, ;fd'bflos ljBfno,
;fd'bflos c:ktfn afx]s b]xfodf jlu{s/0f ul/Psf hUufx? af6 dfq b]xfodf plNnlvt b/df
e"ld s/ -dfnkf]t_ c;'n pk/ ul/g]5 M
-v_ bf]od k|lt /f]kgL ?=2%.–
-3_ rfxf/k|lt /f]kgL ?=१%.–

-s_ cAan k|lt /f]kgL ?=#) .–
-u_ l;d k|lt /f]kgL ?=@).–
-ª_ kfFrf} tx k|lt /f]kgL ?=!).–
अनुसूचि (३)

(ऐनको दफा ५ सँग सपबचन्धत)

!= य;

घरवहाि कर

गाउँपालिकाका क्षेत्रलित्र कुनै व्यचि  वा सं स्थािे िवन, घर, पसि, ग्यारे ि, गोदाम, टहरा, छप्पर,

िग्गा वा पोिरी पूरै

jfआंचशक

तवरिे वहािमा ददएकोमा;Demf}tf

/sdsf] !) k|ltztn]

वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ

घर िग्गा

.
@= 3/jxfndf lbg] ;Demf}tf kqsf] gd'gf ufFpkflnsfdfkm{t j8f sfof{nox?af6 pknAw u/fO{g] 5
tyf ;Demf}tfsf] ;dodf ;DalGwt j8fsf] j8fWoIf jf lghn] tf]s]sf] j8f ;b:o ;fFIfL a;]sf]
x'g' kg]{5 .
#= of] 3/ jxfn s/ 3/wlgnfO{ 3/ef8f /sd a'emfPsf] ;dodf ;DalGwt j8f sfof{nodf hDdf
ug'{kg]{5 .
अनुसूचि (४)

(ऐनको दफा ६ सँग सपबचन्धत)

!= o;गाउँपालिकाका
गररनेछ ।

व्यवसायको नाम
१. िदि पसि

२. र्कराना पसि

व्यावसाय कर

क्षेत्रलित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामादे हाय बमोचिमका व्यवसाय कर िगाइ असूि उपर
व्यवसायको दताि वापत वार्षिक
२०००/-

प्रत्येक बषि नर्वकरण वापत वार्षिक
१०००/-

२०००/-

३. होटि एण्ड िि (१० वटा िन्दा कम कमन रूम िएमा) २५००/-

४. होटि एण्ड िि (१० वटा िन्दा बढी कमन रूम िएमा) ४०००/५. होटि एण्ड िि (५ वटा िन्दा कम एटे ि रूम िएमा)
६. होटि एण्ड िि (५ वटा िन्दा बढी एटे ि रूम िएमा)
७. िेन ररसोटि

७०००/-

५०००/६०००/-

१५००/-

२०००/-

३०००/-

३०००/४००/-

४०००/-

८. िनरि स्टोसि

५०००/-

३०००/-

२०००/-

१०००/-

९. पुस्तक पसि

१०००/-

११. पेचन्टङ पसि

२०००/-

१०. कपडा पसि

१२. औषलध पसि

३०००/-

ु / व्यूर्टपाििर
१४. सैिन

३०००/-

१३. सुन िाँदी पसि

३०००/-

१५. ट्रेर्कङ्ग लगयर शप

५०००/-

१७. मलन एक्सिेन्ि

३०००/-

१६. बार/पब

४०००/-

५००/-

१०००/२०००/१५००/२०००/३०००/२०००/२०००/-

१८. पुि हाउस

२०००/-

२०. लमलनरि वाटर बोटि उत्पादन

५००००/-

३००००/-

२२.सस्थागत अस्पताि

२००००/-

१००००/-

२४. स्नोकर हाउस

४०००/-

१९. क्याफे/रे ष्टुरेण्ट/बेकरी

२१. लमलनरि वाटर फ्याक्ट्री
२३. इिोकर्ट्रलनक पसि
२५. बैंक

२६. बहुउद्देश्य शहकारी

४०००/-

१५०००/५०००/-

२००००/-

१००००/-

२७. सं स्थागत र्वद्यािय

५०००/-

२९. ट्युसनसेन्टर

२०००/-

२८. होस्टे ि

५०००/-

३०. मसाि सेन्टर

३०००/-

३२. सं स्था दताि

२०००/-

३१. पयूचियम

३३. हाइलििन हि

३४. सहालसक िेिकुद अनुमलत शुल्क
३५. प्रलत हेलिकप्टर बार्षिक
३६. कृर्ष सहकारी

३७. बित तथा ऋण सहकारी
३८. धुप उधोग

५०००/-

३०००/-

२००००/-

१०००००/-

२०००/-

५०००/-

५०००/-

३९. िलडबुर्ट उधोग

५०००/-

४१. ट्रािि एण्ड ट्रेर्कङ्ग

५०००/-

४३. सावना

४०००/-

४०. स्पोटिस तथा स्टे शनरी
४२. इन्टरनेट सलििस प्रा.लि.
४४. िोण्री

३०००/२००००/-

२०००/-

१०००/-

२०००/-

१००००/३०००/२०००/-

१००००/५०००/३०००/२०००/१०००/२०००/३०००/१०००/२०००/-

-

-

१०००/-

३०००/-

३०००/३०००/२०००/३०००/-

१००००/२०००/१०००/-

४५. लगफ्ट शप तथा सोर्कलनयर
४६. क्याचपपङ सञ्चािन

५०००/-

३०००/-

३०००/-

२०००/-

७०००/-

४७. मासु पसि

४८. घरे ि ु उधोग

३०००/-

४९. िाँडा पसि

२०००/-

५०. लमनी माटि

५०००/-

५१. हाडिवेयर

५०००/-

५२. ग्याँस लडपो (इन्धन लडपो)

३०००/-

५३. काठ व्यापार

१००००/-

५०००/२०००/१०००/३०००/३०००/२०००/५०००/-

@= o; If]qleq ;+rfng ug'{k'j{ tyf ;+rfng eO{/x]sf s'g}klg Joj;fo ufFpkflnsfsf] sfof{nodf
btf{ tyf gljs/0f eO{ k|df0f kq lnP/ dfq Joj;fo ;+rfng ug'{kg]{5 .
अनुसूचि (५)

(ऐनको दफा ७ सँग सपबचन्धत)

र्वज्ञापन कर

!= o;

गाउँपालिकाको क्षेत्रलित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवाको प्रिारप्रसार वापत होलडङ बोडि िगायतका र्वज्ञापन

सामग्री सावििलनक क्षेत्रमा राख्दा गाँउपालिका र अन्य सपबचन्धत लनकायको चस्वकृती लिनुपनेछ, साथै

बार्षिक रू.1000।– वा प्रलत वगि फुट रू.50।÷ को दरिे िुन बर्ढ हुन्छ सो रकम गाँउपालिकाको
कायािियमा दाचििा गनुप
ि नेछ ।

अनुसूचि (६)

(ऐनको दफा ८ सँग सपबचन्धत)

मनोरन्िन कर

!= o;

ु ि
गाउँपालिकाका क्षेत्रलित्र िुनसुकै प्रयोिनको िालग मनोरन्िनात्मक कायिक्रम सं िािन गनुप
ि व

गाँउपालिकाको चस्वकृलत लिनुपनेछ ।र्टकट लबर्क्र गने सन्दििमा कुि लबर्क्र रकमको १५ प्रलतशत
गाँउपालिकाको कायािियमा िपमा गनुप
ि नेछ ।

अनुसूचि (७)

(ऐनको दफा ९ सँग सपबचन्धत)

बहाि लबटौरर शुल्क

!= o;

गाउँपालिकाका क्षेत्रलित्र सावििलनक स्थिमा िाग्ने हाट बिारमा रहने स्थालनय उत्पादन बाहेकको

प्रत्येक पसिबाट रू.२००।–प्रलत हप्ता तथा अन्य लनिी क्षेत्रमा िाग्ने हाटबिार बाट प्राप्त हुने कुि आयको
१० प्रलतशत गाँउपालिकाको कायािियमा िपमा गनुप
ि नेछ ।

@= o; ufFpkflnsf If]qleq s'g}klg lsl;dsf] ;]jf k|bfosn] s'g}klg lsl;dsf] 6fj/ /fVg' k/]df
ufFpkflnsf tyf ;DalGwt lgsfoaf6 k'j{ l:js[lt lnP/ dfq ;+rfng ug'{kg]{5 . o;sf] ;fy}
gofF :yfkgf x'g] tyf ;fljsb]vL ;+rfngdf /x]sf] k|To]s :yfgsf] 6fj/n] jflif{s ?kdf
?=^),))).– ufFpkflnsfnfO{ ltg'{kg]{5 .
अनुसूचि (८)

(ऐनको दफा १० सँग सपबचन्धत)

पार्किङ शुल्क
अनुसूचि (९)

(ऐनको दफा ११ सँग सपबचन्धत)

ट्रेर्कङ्ग, कायोर्कङ, क्यानोइङ्ग, बन्िी िचपपङ्ग, चिपफ्िायर र र्याफ्टीङ्ग शुल्क
अनुसूचि (१०)

(ऐनको दफा १२ सँग सपबचन्धत)

!= o;गाउँपालिकाको

सेवा शुल्क दस्तुर

कायाििय द्वारा प्रदान गररने सेवा वापत दे हाय बमोचिमको शुल्क िाग्नेछ ।

क.

गररलब, छात्रवृचि तथा नागररकताको लसफाररस बाहेक अन्य िुनसुकै र्कलसमको लसफाररस वापत

ि.

सपपलत मुल्यांकन तथा आपदालन प्रमाचणत वापत कुि रकमको ०.१ प्रलतशत िाग्नेछ ।तर उच्ि

ग.

घ.

रू.१००।– िाग्नेछ ।

चशक्षा हाँलसि गनि वा उपिारका िालग र्वदे श िानेहरूिाइि ५० प्रलतशत छु ट ददइिने छ ।
ु ै प्रमाचणत वापत रू.२००।–िाग्नेछ ।
िुसक

िुनसुकै र्कलसमको फारम वापत रू. १००।– िाग्नेछ ।
अनुसूचि (1१)

(ऐनको दफा १३ सँग सपबचन्धत)

पयिटन शुल्क

१.o; गाउँपालिका क्षेत्रलित्र प्रवेश गने प्रत्येक र्वदे शी नागररकबाट प्रत्येक पटक प्रवेश गदाि पयिटक प्रवेश
शुल्क वापत रू 2000।- अशुि गररने छ ।

