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गण्डकी गाउँपालिकाको आलथिक P]g , , २०७७ 

 
                   गण्डकी गाउँपालिका अथि सम्बन्धि प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको ऐन 
 

प्रस्तावना : गण्डकी गाउँपालिकाकोआलथिक बर्ि २०७७/०७८को अथि सम्बन्धि प्रस्तावनािाई कार्ािन्वर्न गनिको 

लनलित्त स्थानीर् कर तथा शुल्क संकिन गने, छुट लिने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक ब्यबस्था गनि बाञ्छनीर् 

भएकोिे, 
नेपािको संलबधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोलिि गण्डकी गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ  
 

१) संलिप्त नाम र प्रारम्भ : )१(  र्स ऐनको नाि " गण्डकी गाउँपालिका आलथिक ऐन, २०७७ "  रहेको 

छ।  र्ो ऐन २०७७ साि श्रावण १ गतेिेन्धि गण्डकी  गाउँपालिका के्षत्रिा िागु हुनेछ । 
  

२) सम्पलि :  गण्डकी गाउँपालिकािे बिोलिि गाउँपालिका के्षत्रलभत्र घरिग्गािा अनुसुलि  (१)   सम्पलत्त 

कर िगाइ असुर उपर गररने छ । घरको िूल्याकंन अनुसुलि (२)  अनुसार, घरको बनौटको आधारिा 

ह्रासकट्टी अनुसुलि  (३)   अनुसार र िग्गाको िुल्याकंन अनुसुलि  (४)  अनुसार गररने छ ।  
 

३) भुलम कर :  गण्डकी गाउँपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्र सम्पलत्त कर िागे्न भूलि बाहेकिा अनुसुलि  (५) 

बिोलिि भुिी कर (िािपोत) िगाइ असुि उपर गररने छ ।   
 

४) घर जग्गा बहाि कर  : गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्यन्धि वा संस्थािे भवन  ,घर ,पसि ,ग्यारेि ,गोिाि ,

टहरा,छप्पर ,िग्गा  वा पोिरी पुरै आंलशक तबरिे बहाििा लिएकोिा अनुसुलि (६)बिोलिि घरिग्गा 

बहाि कर िगाइ असुि उपर गररने छ ।  
 

५) ब्यबसार् कर:गाउँपालिका के्षत्रलभत्र व्यापार ,ब्यबसार्वा सेवािा पँुिीगत िगानी र आलथिक कारोबारका 

आधारिा अनुसूिी (७)बिोलिि व्यवसार् कर िगाइ असुि उपर गररने छ ।   
 

६) जलिबुटी ,कबािी र जीवजनु्त कर :  गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्यन्धि वा संस्थािे उन ,िोटो ,

िलिबुटी ,वनकस ,कबािीिािर प्रिलित कानुनिे लनरे्ध गररएको िीविनु्त बाहेकक अन्य िृत वा 

िाररएका िीविनु्तको हाि ,लसङ  ,प्ाँि , छािा िस्ता बसु्तको ब्यबसालर्क कारोबार गरेबापत 

अनुसूिी(८)  बिोलििकोो कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ । 
 

७) सवारीसाधन कर :  गाउँपालिका के्षत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनुसूिी (९) बिोलिि सवारी 

साधन कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ । तर प्रिेश कानुन स्वीकृत भइ सो कानुनिा अन्यथा ब्यबस्था 

भएको अवस्थािा सोलह बिोलिि हुनेछ । 
 

८) लबज्ञापन कर : गाउँपालिका के्षत्रलभत्र हुने लवज्ञापनिा अनुसूिी (१०) बिोलिि लबज्ञापन कर िगाइने र 

असुि उपर गररनेछ ।  तर ,प्रिेश कानुन स्वीकृत भइ सो कानुनिा अन्यथा ब्यबस्थाभएको अवस्थािा 

सोलह बिोलिि हुनेछ । 
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९) मनोरन्जन कर:  गाउँपालिका के्षत्रलभत्र हुने िनोरन्िन ब्यबसार् सेवािाअनुसूिी (११) बिोलिि ब्यबसार् 

कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ। तर ,प्रिेश कानुन स्वीकृत भइ सो कानुनिा अन्यथा ब्यबस्था भएको 

अवस्थािा सोलह बिोलिि हुनेछ ।  
 

१०) बहािलबटौरी शुल्क:  गण्डकी गाउँपालिका के्षत्रलभत्र आफुिे लनिाणि,रेििेि वा सञ्चािन गरेको भवन, 

हाटबिार ,पसि, िेिािा वा कुनै व्यन्धि, संघ/सस्थांिे सावििलनक ऐिानी प्रती िग्गािा बनाएको, भवन 

,हाटबिार,पसििा बहाि लवटौरी शुल्क िगाई असुि उपर गररनेछ । त्यस्तो शुल्क लनधािरण गिाि 

गाउँपालिकािे सम्पलत्त कर िुल्याकंनिाइ आधार िालननेछ । तर बहाि लवटौरी कर बुझाएके रलसििाई 

घरधनीिे भोग गरेको घर आफ्नो नािको स्वालित्विा रहेको प्रिाण िालनने छैन ।  
 

११) सेवा शुल्क ,दसु्तर:  गाउँपालिकािे लनिािण ,संिािन वा ब्यबस्थापन गरेका अनुसूिी  )१२ (िाउले्लन्धि  

स्थानीर् पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोलह अनुसूिीिा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क 

िगाइने र असुि उपर गररनेछ । 
 

१२) जररवाना पुररस्कार   : र्स गाउँपालिकाको अनुिलत नलिई वा सावििलनक िग्गा  ,बाटो ,िन्धिर,िोक 

ढि ,नािा पोिरी आिी लिलि भवन लनिाणि गरको वा गरररहेको ठहररएिा िश हिार रुपैर्ा सम्म 

िररवाना गरी वा सो वापतको रकि असुिी पश्चासुराकी लिने व्यन्धि वा संस्थािाई २० प्रलतशत रकि 

प्रोत्साहन स्वरुप प्रिान गररने छ ।  

१३) सवारी साधन पालकि ङ शुल्क  :गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पालकि ङ्ग सुलवधधा उपिब्ध 

गराएबापत सवारी साधन पालकि ङ शुल्क िगाई असुि उपर गररनेछ । त्यस्तो शुल्क गाउँपालिकािे 

लनधािरण गरेबिोलिि हुनेछ । साथै  पालकि ङ व्यवसार् संिािन गने व्यन्धि वा संस्थािे गण्डकी 

गाउँपालिकाबाट पूवि अनुिलत लिएको हुनुपनेछ ।  

१४) टर ेलकङ र  रेर्ान्धटंग शुल्क  :गण्डकी गाउँपालिका के्षत्रलभत्र टर ेलकङ र रेर्ान्धटंग सेवा वा व्यवसार् 

संिािन गरे बापत शुल्क िगाई असुि उपर गररनेछ । त्यस्तो शुल्क गाउँकार्िपालिकािे लनधािरण 

गरेबिोलिि हुनेछ ।  

१५) पर्िटन शुल्क :गण्डकी गाउँपालिकािे तोकेको स्थानहरु पर्िटक प्रवेश गिाि गाउँकार्िपालिकािे 

तोकेबिोलिि ििा प्रवेश शुल्क िगाई असुि उपर गररनेछ ।  

१६) घर जग्गा रलजष्ट्रशन शुल्क : गण्डकी गाउँपालिकका के्षत्रलभत्रका घर िग्गा वा अन्य सम्पलत्तहरुको 

रलिष्ट्र शन पाररत गिाि िागे्न रलिष्ट्र शन शुल्क प्रिेश सरकारिे तोकेबिोलिि असुि उपर गररनेछ ।  

१७) कर िथा शुल्क संकिन कार्िलवलध : र्स ऐन भएको व्यवस्था र्सै बिोलिि र अन्यका हििा र्स ऐन 

सगँ नबालझने गरी कर तथा शुल्क संकिन सम्बन्धि गण्डकी  गाउँपालिकािे तोकेबिोलिि हुनेछ ।  

१८) र्सै ऐन बमोलजम भएको मालनने :  र्ो ऐन िारी हुनु अलघ भए गरेका व्यवस्थाहरु र्सै ऐन बिोलिि 

भए गरेको िालननेछ ।  

१९) लनर्म वा कार्िलवलध बनाउन सके्न :गण्डकी गाउँपालिककािे र्स ऐनिा भएका व्यवस्थाहरुिाई 

कार्ािन्वर्न गनिका िालग आवश्यक लनर्ि वा कार्िलवलध बनाउन सके्नछ ।  

२०) सालवक बमोलजम हुने : र्स ऐनिा  उले्लन्धित व्यवस्था र्सै बिोलिि र उल्लन्धित नभएको हकिा 

सालवक बिोलिि नै हुनेछ ।  
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२१) बाधा अिकाउ फुकाउ : र्स ऐनको कार्िन्वर्नको क्रििा कुनै बाधा आईपरेिा गण्डकी गाउँपालिका 

गाउँपालिकािाई बाधा किकाउ फुकाउने अलधकार रहनेछ ।  

२२) खारेजी: सालवकिा गण्डकी गाउँपालिकािे िागु गिै आएको व्यवस्थाहरु र्स ऐन सगँ प्रलतकूि िेन्धिएिा 

प्रलतकूि भएको हिसम्म िारेि हुनेछन ।  

 आलथिक वर्ि २०७७।०७८ को िालग प्रस्तालवक राजश्व लनलिहरु 

स्थानीर् सरकार सन्चािन ऐन, २०७४ िा व्यवस्था भए बिोलिि गण्डकी गाउँपालिकािे आफ्नो के्षत्र लभत्र 

िगाउन पाउने कर,गैर कर रािश्व तथा सेवा सुल्क िेहार् बिोलिि रहेको छ ।  

 १)  सम्पलत्त कर 

२ ) घर बहािकर 

३ )व्यवसार् कर 

४ )िलिवटी,कवािी तथा लिविनु्त कर 

५ )सवारी 

 ६ )लवज्ञापन कर 

७ )िनोरञ्जन कर 

८) बहाि लवटौरी कर  

९ ) लवलभन्न सेवा शुल्कहरु 

१० ) स्थालनर् पूवािधार उपर्ोग कर 

११ )लसफारीस िसु्तर 

१२ )िालन सञ्चािन तथा प्राकृलतक श्रोत साधन लवलक्र कर 

 

१)राजश्व प्रान्धप्तका लनलिहरुुः 

क )  करको िर सिसािलर्क बनाई करको िार्रा लवस्तार गररनेछ । 

ि ) कर िगाउँिा वातावरणीर् तथा पर्ािवरणीर् संरक्षण तफि  उलित ध्यान लिइनेछ । 

ग ) संभाव्य करको के्षत्र पलहिान गरी कर संकिनको िागी आवश्यक भौलतक पूवािधारको लवकासिा िोि लिइनेछ 

। 

घ ) स्थानीर् वालसिािा   कर हामै्र िालग हो भने्न भावनाको िागृत गराई तिनुरुप सबै के्षत्रिा सेवा सुलवधाहरु 

सिानरुपिा उपिब्ध गराउने तफि  लवशेर् पहि गररनेछ ।  

ङ ) आन्तररक आर् उठेको आधारिा रकि लवलनर्ोिन गरी िुन के्षत्रिा रकि प्राप्त भएको छ सोलह आधारिा सोलह 

के्षत्रको लवकासिा प्राथलिकता लिईनेछ । 

 ि ) रािश्वको पलहिान र संभाव्यता अध्यर्नका िालग स्थानीर् रािश्व परािशि सलिलतिाई बलढ लक्रर्ालशि गराईने 

लनलत लिईनेछ ।  

 छ ) रािश्व संकिनका सिभििा आवश्यकता अनुसार स्थालनर् प्रशासन , सुरक्षा लनकार् तथा लवर्र्गत 

कार्ाििर्हरु सिेतको सहर्ोग लिईने लनलत अबिम्बन गररनेछ ।  

ि ) रािश्व संकिनिाई लितव्यलर् एवं प्रगलतलशि बनाईनेछ ।  
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२ )राजश्व प्रशासन सुधार िफि   

गण्डकी  गाउँपालिकाको रािश्व प्रशासन सुधार गने तफि  िेहार् बिोलिि लनलतहरु अबिम्बन गररनेछ । 

१ ) रािश्व शािाको सबलिकरण र सुदृढीकरण गररिै िलगनेछ । 

२ ) रािश्व परािशि सलिलतिाई सुदृढ र सक्षि बनाउन आवश्यकता  अनुसार अलभिुन्धिकरण कार्िक्रिहरु 

सञ्चािनिा ल्याईनेछ ।  

३ ) रािश्व शािा र किििारीको छुटै्ट व्यवस्था गरी रािश्व शािािाई साधन श्रोत सम्पन्न बनाई रािश्व असुलि कार्ििाई 

थप प्रभावकारी र व्यवन्धस्थत गररिै िलगनेछ ।  

४ ) रािश्व शािािाई सटवेर एवं अनिाईन प्रणािीिा आवद्ध गररिै िलगनेछ ।  

 

  ४ ) राजश्व छुट र लमनाहा सम्बन्धि लनलि  

   गण्डकी गाउँपालिकािा रािश्व छुट तथा लिनाहा गने सम्बििा िेहार् बिोलिि लनलत अबिम्बन गररनेछ ।  

 १ ) गण्डकी गाउँपालिकािे सािान्यतर्ा रािश्व छुट लिने र लिनाहा गने लनलत अविम्बन गररनेछ ।  

 २ ) लवपन्नता तथा काबु बालहरको पररन्धस्थलत परर रािश्व छुट लिनु पने अथवा लिनाहा   गनुि पने अवस्था भएिा तत्कालिन 

अवस्थािाई िधे्यनिर गरर  लनलश्चत िापिण्ड अपनाई गाउँपालिकाको लनणिर्ानुसार गररनेछ ।  

५ ) अन्य लनलिहरु  

१)  आन्तररक आर् असुलि सम्बिी कुनै लववाि आईपरेिा वा िेन्धिएिा तत्काि सिस्या सिाधानका िालग रािश्व 

परािशि सलिलतिाई प्रभावकारी रुपिा लक्रर्ालशि गराईनेछ ।  

२) गाउँपालिकाको रािश्वको वृन्धद्धको िागी रािश्वको िोि  ,अनुसिान ,संभाव्य पलहिान तथा पररिािनिा रािश्व 

परािशि सलिलतिाई थप लक्रर्ालशि बनाईनेछ ।  

३)  रािश्व वृन्धद्धिा र्ोगिान पुराउने के्षत्रको सिग्र लवकासिा थप प्रभावकारी कार्िक्रिहरु संिािनिा ल्याईनेछ । 

४) अनलधकृत रुपिा नलि िोिािा पलस नलििन्य पिाथिको िोरर लनकासीिा संिग्न व्यन्धि वा संस्था उपर 

शुन्यसहनलशिताको सद्धान्त अपनाई किा कारवालह गररने लिईनेछ ।  
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अनुसुलि १ 

                   सम्पलत कर प्रर्ोिनको िागी भवन र िग्गाको िूल्याकंन करको िर िेहार् बिोलिि कार्ि   गररने छ । 

क्र.स भवन र िग्गाको िूल्य िर प्रलतशत 

१ रु.पािँ िाि सम्मको िूल्याकंनिा         ०. ०१०% 

२ रु.पािँ िाि िेन्धि लबस िाि सम्मको िूल्याकंनिा ०. ०१५% 

३ रु.लवस िाि िेन्धि पिास िाि सम्मको िूल्याकंनिा ०. ०२०% 

४ रु.पिास िाि िेन्धि एक करोि सम्मको िूल्याकंनिा ०. ०४०% 

५ रु. १ करोि िेन्धि २ करोि  सम्मको िूल्याकंनिा ०. ०५०% 

६ २ करोि िेिी ३ करोि सम्मको िूल्याकंनिा ०. १००% 

७ ३ करोि िेिी ४ करोि सम्मको िूल्याकंनिा ०. ३००% 

८ ५ करोि भिा िालथ िलतसुकै िूल्याकंनिा  ०.४५० % 

 

स्पलष्ट्करणः 

१.गण्डकी गाउँपालिकद्बारा आफ्नो क्षेत्रलित्रको सम्पलि कर िागे्न िवनको अनुसुलि (२), (३)र िग्गाको अनुसुलि (४)िा 

उले्लि भएको िरिा िूल्य लनधािरण गरी सो िूल्यिा अनुसुलि (१)बिोलिि सम्पलत्त कर िगाई असुिी गररनेछ । भवनको 

के्षत्रफि कार्ि गिाि न्धस्वकृत नक्शा र लनिािण भएको भवनको के्षत्रफििा फरक भएिा लनिािण भएको भवनको के्षत्रफििाई 

आधार िालननेछ ।  

२.िाथी बुिा नं.१ बिोलिि सम्पलत्त कर िागे्न भवन र िग्गा बाहेक भवन नभएको बाँकी िग्गािा अनुसुलि (५)को िरिा 

भूलिकर (िािपोत) िगाई असूि गररनेछ । 

३.सम्पलत्त कर लनधािरण प्रर्ोिनको िालग गण्डकी गाउँपालिका के्षत्रलभत्र रहेको भवन संरिनाको समु्पणि के्षत्रफि र उि 

भवन संरिना रहेको िोब्बर के्षत्रफि िाई अलधकति बराबरको िूल्याङिा सिावेश गरी कर लनधािरण गररनेछ ।  

अनसुलुि २ 

घर तथा िौलतक सरंिनाको बनौटको आधारमा मलू्याकंन दररेट देहाय बमोलिम कायम गररएको छ ।  

क्र.स भवनको प्रकार बनौट  भवनको िूल्याकंन (प्रलत वगि लफट रु.) 

१ पन्धि घर (आर.लस.लस पे्रि स्ट्र क्चर 

भवनको िूल्याकंन िर 

२००० 

२ लभत्र बालहर पाको ईटा, ब्लक वा ढंुगा 

िाटोको िोिाइ भएको कन्धि घर  

१ तिे घरको रु.५०र सो भिा बलढ तिा भएको रु.७५ 

३ लभत्र बालहर पाको ईटा ,ब्लक वा 

ढंगािा लसिेण्टको िोिाइ भएको 

िस्तापातािे छाएको घर 

१८०० 

४ लप्रफार्ि भवन, ब्लक वा ढंगाको 

गारो भएको गोिाि भवन  

१५०० 
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अनसुलुि ३ 

                    भवनको ह्रास कट्टी प्रलिशि र ह्रास कट्टी गने अवलध 

भवनको बनौट र सोिा ह्रास कट्टी गने तररका सिान ह्रास कट्टी पद्धलत (Straigjt Line Method ) 

अनुसार हुनेछ । र्सको गणना िेहार् बिोलिि गररनेछ । 

क्र.स भवनको प्रकार /बनौट   वालर्िक ह्रास  ह्रासकट्टी अवलध 

१ लभत्र बालहर पाको ईटा, ब्लक वा ढंुगा िाटोको 

िोिाइ भएको कन्धि घर 

२% ३५वर्ि 

२ लप्रफार्ि भवन, ब्लक वा ढंगाको गारो भएको 

गोिाि भवन 

३% २५ वर्ि 

३ लभत्र बालहर पाको ईटा ,ब्लक वा ढंगािा 

लसिेण्टको िोिाइ भएको िस्तापातािे 

छाएको घर 

१.५% ५० वर्ि 

४ न्धस्ट्ि स्ट्र क्चर (टर स )भवन २% ३५ वर्ि 

५ (आर.लस.लस पे्रि स्ट्र क्चर भवन १% ७५ वर्ि 

  

अनुसुलि ४ जग्गाको मुल्याकंन  रु. 

िपलसि 

१) सम्पलत्त करको प्रर्ोिनको िालग िग्गाको िुल्याकंन तफि  िुल्यालकंत िररेट िेहार् बिोलिि कार्ि गने । 

क) हािको विा नं १ र २ (सालवक िहािेविाँिा र ताङ्िीिोक गा.लव.स ) के्षत्रिा 

                 िेत तफि  ( प्रलत रोपनी )                      पािो तफि  (प्रलत रोपनी) 

अवि िोर्ि लसि िाहार अवि िोर्ि लसि िाहार 

६०५०० ५५००० ५०००० ४५००० ५५००० ५०००० ४५००० ४०००० 

१)िकैलसं बिार के्षत्रको िग्गा प्रलत रोपनी ७१५००० (सात िाि पन्ध्र हिार ) 

२)   वुटार विार के्षत्रको िग्गा प्रलत रोपनी ६०५००० (छ िाि पािँ हिार ) 

३ )  िोटरबाटोको िार्ाँवार्ाँ प्रलत रोपनी ३८५००० ( लतन िाि पिासी हिार ) 

 

 

 

 

 

 

५ न्धस्ट्ि स्ट्र क्चर (टर स )भवन १९०० 
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ख) गण्डकी गा.पा. वडा  न.ं ६ (सालवक िमु्िीिोक गा.लव .स ) 

                     िेत तफि  ( प्रलत रोपनी )                      पािो तफि  (प्रलत रोपनी) 

अवि िोर्ि लसि िाहार अवि िोर्ि लसि िाहार 

५५००० ५०००० ४५००० ३५००० ५०००० ४५००० ३५००० ३०८०० 

१)  सालवक विा नं. ६ को भुम्लीिोक विार के्षत्रको प्रलतरोपनी ४४०००० ( िार िाि िालिस हिार ) 

२) िोटरबाटो िुिी आएिा प्रलत रोपनी रु ३३०००० (तीन िाि तीस हिार ) 

 

ग) गण्डकी गा.पा. विा नं.  ३/४ ( सालवक फुजेि गा.लव .स ) 

                     िेत तफि  ( प्रलत रोपनी )                      पािो तफि  (प्रलत रोपनी) 

अवि िोर्ि लसि िाहार अवि िोर्ि लसि िाहार 

७७००० ६६००० ५५००० ४४००० ५५००० ५०००० ४५००० ४०००० 

 

क ) िोटरबाटोको िार्ाँवार्ाँ िग्गा प्रलत रोपनी रु.५००००० (पािँ िाि) 

ि ) सालवक विा नं.२को पौवा विार विा नं. ५ को आििािाँ विार के्षत्रिा प्रलत रोपनी रु. ५५०००० (पािँ िाि पिास हिार ) 

घ) गण्डकी गा.पा. वडा न.ं  ५ ( सालवक दववङ गा.लव .स ) 

                     िेत तफि  ( प्रलत रोपनी )                      पािो तफि  (प्रलत रोपनी) 

अवि दोयम लसम िाहार अवि दोयम लसम िाहार 

८८००० ७७००० ६६००० ५५००० ६६००० ५५००० ४५००० ४०००० 

  

क ) सालवक विा नं.६ को स्याउिी बिार के्षत्रको िूल्य प्रलत रोपनी रु. ३३००००(तीस िाि  लतस हिार ) 

ि) सालवक विा नं.६ फाँट बिार के्षत्रको िूल्य प्रलत रोपनी रु.५००००० (पािँ िाि ) 

ग) अन्य िोटर बाटोको िार्ाँवार्ाँ िग्गा प्रलत रोपनी रु.३३०००० (तीन िाि लतस हिार ) 

 

ङ) गण्डकी गा.पा. वडा न.ं ७/८ ( सालवक घयाल्िोक गा.लव .स ) 

                     िेत तफि  ( प्रलत रोपनी )                      पािो तफि  (प्रलत रोपनी) 

अवि िोर्ि लसि िाहार अवि िोर्ि लसि िाहार 

८२५०० ७१५०० ६०५०० ५०००० ६६००० ५५००० ४४००० ३५२०० 

 

क)सालवक विा नं. ९ को लसउरेलनटार बिार के्षत्र र पन्धि बाटोको िम्मा िूल्य प्रलत रोपनी रु. ११००००० (एघार िाि ) 

ि) सालवक विा नं. ५ धवािी बिार के्षत्रको िूल्य प्रलत रोपनी रु.७१५०००(सात िाि पन्ध्र हिार ) 

ग) सालवक विा नं.६ को लसिल्टार बिारबाट सालवक विा नं.७ को लिलिङ बिारसम्मको िोटरबाटोको िार्ाँवार्ाँको िग्गा प्रलत 

रोपनी रु ७१५०००(सात िाि पन्ध्र हिार  

घ) िालथ उले्लन्धित बाहेकको िोटरबाटोको प्रलतरोपनी रु. ४४०००० ( िार िाि िालिस हिार ) 
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अनुसुलि ५ मािपोि कर 

 

 

जग्गाको िेत्रफि 

 

 

ईकाइ 

 

खेि 

 

पाखो जग्गा 

अब्बि िोर्ि लसि िर अब्बि िोर्ि लसि िर 

नू्यनति  (२० 

रोपनी सम्म) 

एक िुष्ट् रु. २० २० २० २० २० २० २० २० 

२० रोपनी िेन्धि 

४० रोपनी सम्म 

प्रलतरोपनी 

थप रु. 

१० ८ ६ ४ ८ ६ ४ ४ 

४० रोपनी भन्निा 

िाथी 

प्रलतरोपनी 

थप रु. 

१२ १० ८ ६ १० ८ ६ ४ 

 

 

 

 

अनुसुलि ६ घर जग्गा बहाि कर 

क्र.स                        लववरण घरिग्गा बहाि कर 

१ गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै घर , पसि , ग्यारेि ,गोिाि, 

टहरा ,सेि कारिाना,िग्गा आलि बहाििा लिएकोिा 

सम्बन्धित धलनबाट 

१० प्रलतशत बहािकर (िालसक) 

२ गाउँपालिका के्षत्रलभत्र गाउँपालिकािे लनिािण , रेििेि र 

सञ्चािन गरेको हाटबिार र सावििलनक स्थि,ऐिानी िग्गा 

वा सावििलनक बाटोको छेउिा अस्थालर् पसि थाप्न लिए 

बापत प्रलत वगि लफट  

रु.२ िेन्धि २० सम्म िालसक बहाि लवटौरी कर 
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अनुसुलि ७– व्यवसार् कर 

 

लस नं लशर्िक िर रु. 

१ होटि, िाि,रेसु्ट्रेन्ट, बर, क्याफे, भोिनािर्,  लिस्ठानभण्डार  

२ 

क. िलिरा सिेत लबलक्र गने होटि िि  २००० 

ि. होटि िि सिेत १५०० 

ग. िलिरा सिेत लबलक्र गने होटि  १२०० 

घ. ररसोटि १००० 

ङ . होटि िात्र  १००० 

३ टेन्ट हाउस र क्याटररङ  १००० 

४ सुनिािी पसि  १५०० 

५ टेिररङ  ब्यबसार्   

६ 

क. कपिापसि सलहतको टेिररङ   १५०० 

ि. टेिररङ   ५०० 

७ 

सैिुन १००० 

क. बु्यटीपाििर( तालिि सिेत लिने ) १००० 

ि. बु्यटीपाििर पसि िात्र  ७०० 

८ 

कम्प्युटर लबलक्र  १५०० 

कम्प्युटर ििित  ७५० 

९ 

लट.भी ,लिि लबलक्र १५०० 

लट.भी,लिि ििित  ५०० 

१० 

 

रेलिर्ो, िोबाइि,टेलिफोन क्यलु्किेटर लबलक्र ७५० 

रेलिर्ो, िोबाइि,टेलिफोन क्यलु्किेटर  ििित ५०० 

११ घिी अलिर्ो तथा लभलिर्ो क्यासेट लबलक्र तथा ििित  ५०० 

१२ िुत्ता तथा िप्पि लबलक्र  १००० 

१३ 

िािबसु्त तथा सेवाको थोक लबके्रता   

५ भिा बढी सािानहरुको िीिर  ५००० 

३ भिा बढी ५ वटा सम्म सािानहरुको िीिर ३५०० 

१  भिा बढी ३  वटा सम्म सािानहरुको िीिर २५०० 

एउटा िात्र सािानको िीिर  १५०० 

१४ 

और्धी पसि ( रे्िोपलथक, होिोपेलथक,आरु्वेलिक) िस्मा पसि   

थोक लबके्रता  २००० 

िुद्रा लबके्रता  १००० 

साना िुद्रा लबके्रता  ७५० 

िस्मा पसि  ५०० 

१५ लनलि अस्पताि तथा नलसिङ  होि  ४००० 

१६ न्धिलनक तथा ल्याब  १५०० 

१७ िेन्टि अस्पताि  १५०० 

१८ िेन्टि न्धिलनक  १००० 

१९ पान पसि  ५०० 

२० ित्ता कपिा धुिाई तथा सरसफाई   

२१ 

िर ाई न्धिनसि   ५०० 

धोबी  ३०० 

२२ आटि ब्यबसार्   

२३ 

काििार रािी ब्यबसार् गने  ७५० 

आँफै गने  ५०० 

२४ इिेन्धरर क सािानहरुको लबलक्र  १००० 

२५ फोटो सु्ट्लिर्ो   
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किर ल्याव फोटो सु्ट्लिर्ो  १५०० 

फोटो सु्ट्लिर्ो  १००० 

२६ धागो  ,टाक  , फस्नर ५०० 

२७ भािा पसि  १५०० 

२८ लगट तथा कसे्मलटक पसि  १००० 

२९ प्लाइि लससा कापेट िेि आलि लबलक्र  १५०० 

३० पेटर ोि पम्प  ५००० 

३१ ग्यास लसलिन्डर लबके्रता  १००० 

३२ साइकि तथा ररक्सा ििित  ५०० 

३३ अटोिेकालनक्स तथा इन्धन्िलनर्ररङ ( बस,टर ारर,िोटरसाइकि,आलिको पाट्िस लबलक्र तथा ििित) ४००० 

३४ िेथ सेक्शन तफि  २००० 

३५ िोटर बिी लबल्डसि  २००० 

३६ टारे्र ििित तथा हावा हाल्ने तथा लसट ििित  ५०० 

३७ िोटरसाइकि सोरूि  २००० 

३८ पशु / पन्छी आहार उद्योग लफि्स  १५०० 

३९ िेिा पररक्षक   

४० 

क र ि शे्रणीिाई   १००० 

ग र घ शे्रणीिाई  ५०० 

४१ 

बैंक, फाईनान्स, लवत्तीर् संस्थाहरु तथा सहकारी बैकं नाफािुिक  

क वगिको बैंक वा लवलतर् संस्था  ५००० 

ि वगिको बैंक वा लवलतर् संस्था  ४००० 

ग  वगिको बैंक वा लवलतर् संस्था  ३००० 

घ  वगिको बैंक वा लवलतर् संस्था  २००० 

४२ पाउरोटी ,बरफ, लबसु्कट तथा िाििोठ उद्योग  १००० 

४३ 

लनलि लशक्षािर् संिािन तफि   

क्याम्पस ,िा.लब १०००० 

आधारभूत र प्रा .लब ३००० 

४४ ब्लक,ररङ, टार्ि र तरबार पोि उद्योग १५०० 

४५ पोलिलथन पाइप तथा अन्य प्लान्धस्ट्कका सािानहरुको उद्योग  ३००० 

४६ िैनबत्ती तथा अगर बलत्त उद्योग  २०० 

४७ िसिा पसि  ५०० 

४८ 

परािशि सेवा   

इन्धन्िलनर्ररंङ्ग  २००० 

शैलक्षक  १५०० 

अन्य परािशि सेवा  १००० 

४९ लकराना पसि   

५० 

िलिरा सिेत लबलक्र गने थोक लबके्रता  २५०० 

िलिरा बाहेक अन्य बसु्त लबलक्र गने थोक लबके्रता  २००० 

िलिरा सिेत लबलक्र गने िुद्रा लबके्रता  १५०० 

५१ िुद्रा लबके्रता (साना ब्यबसार्) ५०० 

 

५२ िािि ििित तथा लबलक्र  २०० 

५३ लसरक िसना लबलक्र  १००० 

५४ लहि पाइप लबधु्यत  पोि उद्योग  १०००० 

५५ झोिा तर्ारी गने उद्योग  ५०० 

५६ कने्फक्सनरी उद्योग  १००० 

५७ िेरी उद्योग (िुग्ध तथा िुग्ध सम्बन्धि अन्य ब्यबसार् ) १००० 

५८ फलनििर उद्योग फलनििर सोरुि २००० 

५९ फलनििर उद्योग सोरुि १५०० 

६० लग्रि सटर उद्योग  १५०० 

६१ लिि कुटानी लपसानी सेिर होिार तेि लिउरा आलि   

६२ कुटानी लपसानी  १५०० 

६३ कुटानी  १००० 
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६४ 

कुिुरा पािन   

१००० िेन्धि िालथ  १००० 

१००० वटा सम्म  ५०० 

६५ िाछािासु पसि १००० 

६६ तरकरी, फिफुि तथा सग सब्जी पसि  ५०० 

६७ अन्डा लबलक्र  १००० 

६८ छािा संकिन तथा लबलक्र  १५०० 

६९ इट्टा लबलक्र लिपो तथा संकिन केन्द्र  ३००० 

७० िोको नाम्लो भकारी, प्लान्धस्ट्क तथा बेतबास सािानहरु  १००० 

७१ हाििवेर्र पसि  २००० 

७२ लिम्नी उद्योग (इट्टा भट्टा) ५००० 

७३ िेटिको भािा बनाउने ब्यबसार्  ५०० 

७४ पुस्तक,से्ट्सनरी तथा िेिकुिक सािानहरुको लबलक्र  १००० 

७५ केवि प्रसारण  ३००० 

७६ फोटोकपी,फ्याक्स,िेलिनेशन,बाइन्डीङ, कुररर्र १००० 

७७ कि्यूटर,िर ाइभीङ , तथा अन्य इन्धिचु्यट १००० 

७८ कपिा पसि / फेन्सी पसि  १००० 

७९ छापािाना तथा कलप लकताब उद्योग  २००० 

८० लििीटि छापािाना  १००० 

८१ साइबर, नेट, फोन सेवा ( कमु्यलनकेसन सेवा क शे्रणी ) १००० 

८२ 

लनिािण ब्यबसार्   

क शे्रणी  ५००० 

ि शे्रणी  ३००० 

ग शे्रणी  २००० 

घ शे्रणी  १००० 

८३ रासार्लनक िि लबउ लबिन , लकटनासक और्लध लबलक्र  १००० 

८४ लभलिर्ो लिन्धकं्सग  १००० 

८५ 

क िलिरा थोक लबलक्र  ३००० 

ि िलिरािुद्रा लबलक्र  १५०० 

८६ टु्यसन सेन्टर  ७५० 

८७ बेररङ ररपेरीङ तथा लबलक्र  ७५० 

८८ िेलसनरी सािान लबलक्र (िोटर िेनेटर आलि क शे्रणी ) २००० 

८९ िेलसनरी सािान लबलक्र (िोटर िेनेटर आलि ि  शे्रणी ) १५०० 

९० पािा कृलर् िोटर ििित  ७५० 

९१ रेलिटेन्स सेवा  १००० 

९२ िोलबि, लग्रि लबलक्र  १००० 

९३ टुसि एण्ड टर ाभल्स  १००० 

९४ कुररएर तथा कागो सेवा  १००० 

९५ लगटी ,बािुवा, ढंुगा िगार्त लनिािण सप्पिाइ ३००० 

९६ भेटेनरी सेवा  ७५० 

९७ लिर्ा पसि  ५०० 

९८ कार्ाििर् हि भािा  ३०० 

९९ ििीबुटी बनिन्य उद्योग (िोटो िगार्त ) १५०० 

१०० लवलभन्न कल्याणकारी संघ संस्था िताि  १००० 

१०१ 

क बाख्रा फारि िताि शुल्क ५० वटा सम्म  ५०० 

ि बाख्रा फारि िताि शुल्क ५० िेन्धि१००  सम्म  ७५० 

ग  बाख्रा फारि िताि शुल्क १०० वटा भिािालथ १००० 

१०२ व्यापारी िसु्तर  २०० 

 

नोट : िालथ उले्लन्धित छुट हुन गएका ब्यबसार्हरुिाई ब्यबसार्को प्रकृलत हेरी उले्लन्धित लबर्र्संग िेि िाने लकलसिको 

िरिा रु .१०० िेन्धि .५००० सम्म लिने । 
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अनुसुलि ८–जलिबुटी कवािी िथा लजबजनु्त कर  रु. 

         

१ कवािी व्यवसार्  २००० 

२ ििीबुटी वनिन्य उद्योग (िाटो िगार्त) १५०० 

३ व्यापारी िसु्तर (बोका भैसी आिी) २०० 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूिी ९- सवारी कर सवारी दिाि िथा वालर्िक कर 

 

क्र .स    लववरण  सवारी  दररेट रु. 

क) बस, टर क, िहरी, टर ेरर, आलि हेबी सवारी बालर्िक  १००० 

ि ) भािािा कार ,लिप ,िाइक्रो बस बालर्िक  १००० 

ग ) भािाको टेम्पोिा बालर्िक  ३०० 

घ ) लनलि कार ,टेम्पो लिलनबस बालर्िक  ५०० 

ङ)  भािाको लिलनबस बालर्िक  ५०० 

ि ) ठेिागािा , ररक्सा बालर्िक  २५ 

ि ) िे.सी .लब बालर्िक  ७००० 

झ)  रे्क्सभेटर बालर्िक  १२००० 

ञ) रे्क्सभेटर २२० बालर्िक  १५००० 

 
 

 

 

 

अनुसुलि १०.लवज्ञानपन करुः (लवज्ञापन करको वालर्िक दर ) 

लस.न लववरण लवज्ञापन दर रु 

१ ग्लो साइनबोिि ,लिपीर्स बोिि प्रलत ब.लफट ५० 

२ वाि पेन्ट लबज्ञापन प्रलत ब. लफट ५ 

३ ब्यानर (बलढिा एक िलहना सम्मको िागी )प्रलत गोटा ३०० 
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अनुसुलि ११ मनोरञ्जन कर 
 

लस.न                मनोरञ्जन कर मनोरञ्जन कर रु 

१ l;g]dfxn, lel8of]xn, ;fF:s[lts k|bz{gxn, ly|P6/ -
;+lut tyf dgf]/~hg k|bz{g   :ynsf] k|j]z z'Ns 

१ 

s_ hfb, ;/s;, r6s, cflbdf k|ltlbg ४०० 
v_ hfb', ;/s;, r6s cflbdf dfl;s १०००० 
@= l;g]dfxn dgf]/Ghg s/  
s_  b}lgs ?kdf ;+rfng x'g] ७००० 
v_  cflz+s ?kdf ;+rfng x'g] ५००० 

 
 
 

अनुसूिी १२-  सेवा शुल्क  िथा दसु्तरहरु दररेट 

  

लस .न  सेवा को लकलसम दर रु. 

१ पिा घरको सििलिन बापत  %)). 

२ अन्य सबै प्रर्ोिनको सििलिन बापत  #)). 

३ अिि सम्पलत िुल्यांकन  िुल्यांकन अंकको )=))% k|ltzt 

४ रकि किि उठाई लिएबापत सर्किा  @. 

५ हरेक लनबेिन िताि शुल्क प्रलतगोटा  !). 

६ लििापत्र शुल्क ( िुवै पक्ष संग आधा आधा ) %)). 

७ घर नम्बरी पे्लट प्रलत गोटा  !)). 

८ टो.लब.स. ितािशुल्क/नलबकरण @)). 

९ स्थिगत प्रालबलधक सेवा शुल्क  !))). 

१० नागररकता लसफाररस  @)) . 

११ कृलर्/ पशु पन्छी ब्यबसार् ितािको सििलिन  @)) . 

१२ कृलर्/ पशु पन्छी ब्यबसार् िताि सिुहगत #)). 

१३ कृलर्/ पशु पन्छी ब्यबसार् िताि (नीिी एकि) %)). 

१४ कृलर्/ पशु पन्छी ब्यबसार् िताि नवीकरण शुल्क @)). 

१५ होिसे्ट् िताि शुल्क !))))-k|b]z sfo{ljlw df]lhd _ 

१६ होिसे्ट् िताि शुल्क %))) 

१७ िानेपानी तथा लसिाइ उपभोिा िताि शुल्क %)) 

१८ िानेपानी तथा लसिाइ उपभोिा िताि शुल्क %)) 

१९ घर लनिािण सम्पन्न प्रिाण पत्र (किी) २०० 

२० घर कार्ि (पन्धि घर ) १००० 

२१ घर कार्ि (किीघर ) ५०० 

२२ घर नक्सा नाि सारी पन्धि (एकाघर) १००० 

२३ घर नक्सा नाि सारी पन्धि ( एकाघर नभएिा ) १५०० 

२४ किी घर ढंुगा िाटोको िोड़ाई िस्ता को छाना नक्सा नािसारी ४०० 

२५ किी घर फुसको छाना भएको वा सािान्यघर वा टहरा नक्सा 

नािसारी  

२०० 

२६ अस्थार्ी टहरा लनिािणको इिाित िसु्तर(ब्यबसालर्क) ३०० 

२७ छुट िग्गा ितािको लसफाररस िसु्तर  ५०० एक रोपनी भिा िालथ प्र .रो 

थप रु १०० 
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२८ लबि्रु्त ििानको लसफाररस िसु्तर  २०० 

२९ लनलि धारा वा टेलिफोन ििान लसफाररस िसु्तर  २०० 

३० बैिेलशक रोिगारीको िालग लसफाररस अंगे्रिी  ५०० 

३१ पररवार ल्याएको िगेको लसफाररस  ३०० 

३२ लबबाह िताि लसफाररस (लबिेशी संग ) २००० 

३३ नाता प्रिालणत िसु्तर  २०० 

३४ बसोबास प्रिालणत ( बैिेलशक प्रर्ोिन ) १००० 

३५  बसोबास प्रिालणत ( स्वोिेशी प्रर्ोिन ) २०० 

३६ नाफािुिक संस्था िताि नलबकरण लसफाररस  १००० 

३७ सेवािुिक संस्था िताि स्वोिेशी प्रर्ोिन  ३०० 

३८ िोही नािसारी लसफाररस  २०० 

३९ सम्बि लबचे्यि्को लसफाररस                                                                                      ५०० 

४०  ठुिा उद्योग स्थापनाको लसफाररस  ३००० 

४१ िझौिा उद्योग स्थापनाको लसफाररस  २००० 

४२ साना तथा घरेिु उद्योगको लसफाररस  ५०० 

४३ रुि काट्ने लसफाररस प्रलत गोटा (स्वीकृत आबश्यक पनेिा ) १५० 

४४ िर्र िालतको रुि काटने लसफाररस प्रलत गोटा  ५०० 

४५ नेपािी पेन्सनपट्टा सम्बन्धि लसफाररस  २०० 

४६ भारतीर् पेन्सनपट्टा सम्बन्धि लसफाररस  ५०० 

४७ अन्य िुिुकको पेन्सनपट्टा लसफाररस १००० 

४८ अपुतािी लसफाररस (नेपािको िालग ) १००० 

४९ अपुतािी लसफाररस (लविेशको िालग ) १५०० 

५० व्यन्धिगत घटना िताि( िन्म,िृतु्य,लबबाह, सम्बि लबचे्यि , बसाई 

सराइ प्रिालणत सेवा शुल्क ३५ लिन िेन्धि ७० लिन सम्म ) ५० 

५१ व्यन्धिगत घटना िताि( िन्म,िृतु्य,लबबाह, सम्बि लबचे्यि , बसाई 

सराइ प्रिालणत सेवा शुल्क७०लिनपलछ) १०० 

५२ उले्लन्धित बाहेकक अन्य लबलबध प्रिालणत तथा लसफाररस  २०० 

५३ लविेश प्रर्ोिनको िागी िन्म िृतु्य लववाह िस्ता सलटिलफकेट 

प्रिालणत िसु्तर प्रलत पेि  

५०० 

५४ अंगे्रिीिा लसफाररस  ५०० 

५५ अलबबालहत प्रिाणीकरण , नाता प्रिालणत िसु्तर  २०० 

५६ छुवाछुत  प्रिालणत भएिा िररबाना  १००० 

५७ उले्लन्धित वाहेकका अन्य लवलवध प्रिालणत तथा लसफाररस  २०० 

 

 कृलर् िथा ग्रालमण सिक ममिि संहार उपर्ोग िथा पुवािधार शुल्क(प्रलि लटर प रु. ) 

५८ िोिर ,िोिर ,िेलसबी ठुिा उपकरण  २०० 

५९ टर ीपर, िहरी, टर क, िगार्त ठुिा सबारी साधन १५० 

६० बस, लिलन बस, लिनीटर क, टर ारर   १०० 

६१ िाइक्रो /कार /लिप (भािा िा ) ५० 

६२ साना लनलि सवारी साधन ३० 

 पशु उपिार िफि  लनम्र शुल्क रु. िागे्नछ । 
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६३ प्रलत कुिुरा उपिार िताि शुल्क १ 

६४ प्रलत कुकुर उपिार िताि शुल्क २० 

६५ प्रलत भेिा बाख्रा उपिार िताि शुल्क १० 

६६ प्रलत बंगुर /संगुर  उपिार िताि शुल्क १० 

६७ प्रलत  भैसी /रागो प्रलत उपिार िताि  शुल्क २५ 

६८ प्रलत गाई/ गोरु उपिार िताि शुल्क  २० 

६८ प्रलत कृलत्रि गभािधान िताि शुल्क  १०० 

६९ प्रलत क्याषे्ट्सन िताि शुल्क १५ 

७० प्रलत सलििकि (माइनर )दताव शुल्क ५० 

७१ प्रलत गोबर पररक्षण िताि शुल्क  ५ 

७२ प्रलत लिसटोलकर्ा उपिार शुल्क १०० 

७२ प्रलत भेिाइनि प्रोल्यापस उपिार शुल्क  १०० 

७४ प्रलत रेलवि रोग लनर्न्त्रण उपिार शुल्क  १०० 

७५ प्रलत थुनेिो उपिार शुल्क  २५ 

िार लकल्ला प्रमालणि रु 

७६ पन्धि बाटो छोएको  ३०० 

७७ ग्राबेि बाटो २५० 

७८ किी बाटो २०० 

७९ गोरेटो बाटो १५० 

८० बाटोिे नछोएको १०० 

 नक्शा पास दसु्तर रु 

८१ नक्शापास लनवेिन फाराि िसु्तर  ५०० 

८२ पिा घर र पिािि सिेत प्रलत वगिलफट िसु्तर ० िेन्धि १००० वगि लफट 

सम्म 

५ 

८३ पिा घर र पिािि सिेत प्रलत वगिलफट िसु्तर  १००० वगि लफट भिा 

िालथ 

१० 

८४  किी घर र पिािि सिेत प्रलत वगिलफट िसु्तर २ 

८५ नर्ाँ घर लनिाणि गिाि भौलतक पूवािधार सुधार शुल्क (पिी) १००० 
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८६ गाउँपालिका हुन भिा अगालि लनिाणि गरेको नक्शापास गिाि ( 

िापिण्ड अनुरुप लनिाणि भएको भए िात्र ) प्रलत वगि लफट 

३ 

८७ सालवक घर पररवतिन नहुने गरी ििित सम्भार गनुि परेिा एकिुष्ट् १००० 

८८ नक्शा नािसारी तथा नलवकरण वापत १००० 

८९  गाउँपालिकाको अलिनबाट स्थिगत रुपिा गई व्यन्धिगत घर िग्गा 

नाप गरी िार लकल्ला कार्ि गरेिा प्रलत लकत्ता 

१००० 

भािा 

९० हि भािा प्रोिेरर सलहत लिनको रु १५०० 

९१ हि भािा प्रोिेरर बाहेक िैलनक रु  १००० 

 लनकालस कर रु 

९२ लनलि िालनको ढुगां, लगटी, वािुवा लनकालस प्रलत टी«प  १५००।- (भ्याट बाहेक) 

 लबलक्र कर रु 

९३ िाटो प्रलत घन लिटर १०० 

९४ ढङ्गा ,लगटी,वािुवा प्रलत घन लिटर ३०० 

व्यवसालर्क लभलिर्ो कर  रु 

९५ नगरके्षत्र लभत्र सञिालित व्यवसालर्क केवुि व्यवसार् बालर्िक ५५००।- 

 प्राथलमक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य िौकीमा प्रलि व्यन्धि उपिार दिाि शुल्क रु 

९६ स्वास्थ्य िौकी प्रलत व्यन्धि िताि शुल्क १० 

९७ सािुिालर्क वन उपभोिा सलिलतको कार्िर्ोिना अनुसार 

वालर्िक रुपिा लवक्री गने काठ िाउरा िरािुरी लवक्री वापत 

प्राप्त िम्मा रकिको 

१० प्रलतशत 

९८ नलि तथा िोिािे बगाइ ल्याएका काठिा िरािुरी (िहत्तर 

बहत्तर) प्रलत टर्ारर रु. 

१०००। 

९९ गाउँपालिका लभत्रको िग्गाको लकत्ता, लसमाना र क्षेत्रफि 

छुटयाउने कायवको िागी प्रलत ककिा रु.१००० (एक हिार ) 

कायम गने र एक िन्दा बढी ककिाहरु थप हुदै गएमा अलमन दस्तुर 

वापत प्रलत ककिा रु.१०० थप गने । 

 

cf1fn],                                                           
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