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गण्डकी गाउॉ ऩालरकाको आर्थिक P]g , , २०७८ 

 
                   गण्डकी गाउॉ ऩालरका अथि सम्फन्धध प्रस्तावराई कामािधवमन गनि फनेको ऐन  
 

;efdf k|:t't  ldlt M @)&* ÷#÷!)                           ;efjf6 :jLs[t ldlt M @)&* ÷#÷#! 

प्रस्तावना : गण्डकी गाउॉ ऩालरकाकोआर्थिक फषि २०७८/०७९ को अथि सम्फन्धध प्रस्तावनाराई कामािधवमन 
गनिको ननलभत्त स्थानीम कय तथा शलु्क सॊकरन गने, छुट ददने तथा आम सॊकरनको प्रशासननक 

ब्मफस्था गनि फाञ्छनीम बएकोरे, 

नेऩारको सॊबफधानको धाया २२८ को उऩधाया (२) फभोन्जभ गण्डकी गाउॉऩालरकाको गाउॉ सबार ेमो ऐन 
फनाएको छ । 
 

१  सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब : )१(  मस ऐनको नाभ " गण्डकी गाउॉऩालरका आर्थिक ऐन, २०७८ "  
यहेको छ।  मो ऐन २०७८ सार श्रावण १ गतेदेखि गण्डकी  गाउॉऩालरका ऺेत्रभा रागु हुनेछ । 

२) सम्ऩतत कय :  गण्डकी गाउॉऩालरकारे फभोन्जभ गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र घयजग्गाभा अनुसुर्च  (१)   
सम्ऩन्त्त कय रगाइ असुय उऩय गरयने छ । घयको भूल्माकॊ न अनुसुर्च (२)  अनुसाय, घयको 
फनौटको आधायभा ह्रासकट्टी अनुसुर्च  (३)   अनुसाय य जग्गाको भलु्माकॊ न अनुसुर्च  (४)  
अनुसाय गरयने छ ।  

३  बुलभ कय/ भारऩोत: गण्डकी गाउॉऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रलबत्र सम्ऩन्त्त कय राग्ने बूलभ फाहेकभा 
अनुसुर्च  (५) फभोन्जभ बुभी कय (भारऩोत) रगाइ असुर उऩय गरयने छ ।   

४  घय जग्गा फहार कय  : गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र कुनै व्मन्तत वा सॊस्थारे बवन  ,घय ,ऩसर ,

ग्मायेज ,गोदाभ ,टहया,छपऩय ,जग्गा  वा ऩोियी ऩुयै आॊलशक तफयरे फहारभा ददएकोभा अनुसुर्च 
(६)फभोन्जभ घयजग्गा फहार कय रगाइ असुर उऩय गरयने छ ।  

५  ब्मफसाम कय:गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र व्माऩाय ,ब्मफसामवा सेवाभा ऩुॉजीगत रगानी य आर्थिक 

कायोफायका आधायभा अनुसूची (७)फभोन्जभ व्मवसाम कय रगाइ असुर उऩय गरयने छ ।   

६  जडडफुटी ,कफाडी य जीवजधतु कय :  गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र कुन ैव्मन्तत वा सॊस्थारे उन ,िोटो ,
जडडफुटी ,वनकस ,कफाडीभारय प्रचलरत कानुनरे ननषेध गरयएको जीवजधतु फाहेकक अधम भतृ वा 
भारयएका जीवजधतुको हाड ,लसङ  ,पवाॉि , छारा जस्ता फस्तुको ब्मफसानमक कायोफाय गयेफाऩत 
अनुसूची(८)  फभोन्जभको कय रगाइने य असुर उऩय गरयनेछ । 

७  सवायी साधन कय :  गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र दताि बएका सवायी साधनभा अनुसूची (९) फभोन्जभ 
सवायी साधन कय रगाइने य असुर उऩय गरयनछे । तय प्रदेश कानुन स्वीकृत बइ सो कानुनभा 
अधमथा ब्मफस्था बएको अवस्थाभा सोदह फभोन्जभ हुनेछ । 

८  बफऻाऩन कय : गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र प्रदेश कानूनरे तोके फभोन्जभका सेवा य ऺेत्रभा सोही 
कानूनभा तोककएको दयभा ववऻाऩन कय रगाई असुर उऩय गरयनेछ ।  मस सम्फन्धध अधम 
व्मव्स्था अनुसुर्च १० फभोन्जभ हुने छ । 
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९  भनोयधजन कय:  गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र प्रदेश कानूनरे तोके फभोन्जभका सेवा य ऺेत्रभा सोही 
कानूनभा तोककएको दयभा भनोयञ्जन कय रगाई असुर उऩय गरयनेछ ।   

१०  फहारबफटौयी शुल्क:  गण्डकी गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र आपुरे ननभाणि,येिदेि वा सञ्चारन गयेको 
बवन, हाटफजाय ,ऩसर, भेराभा वा कुनै व्मन्तत, सॊघ/सस्थाॊरे साविजननक ऐरानी प्रती जग्गाभा 
फनाएको, बवन ,हाटफजाय,ऩसरभा फहार ववटौयी शुल्क रगाई असुर उऩय गरयनेछ । त्मस्तो 
शुल्क ननधाियण गदाि गाउॉऩालरकारे सम्ऩन्त्त कय भुल्माकॊ नराइ आधाय भानननेछ । तय फहार 
ववटौयी कय फुझाएके यलसदराई घयधनीरे बोग गयेको घय आफ्नो नाभको स्वालभत्वभा यहेको प्रभाण 

भाननने छैन । मस सम्फन्धध व्मवस्था अनुसुर्च १२ भा उल्रेि गरयएको छ । 

११  लसपारयस,सेवा शुल्क,अनुभतत तथा प्रभाणिकयि दस्तुय:  गाउॉऩलरकारे कामिऩालरकाको कामािरम 
तथा वडा कामािरम भापि त उऩरब्ध गयाउने लसपारयश,प्रभाखणत,इजाजत जस्ता प्रशासननक सेवाभा 
अनुसूची(१३) भा उन्ल्रखित दयभा सेवा शुल्क तथा दस्तुय रगाई असुर उऩय गरयनेछ । 

१२) जरयवाना ऩुययस्काय   : मस गाउॉऩालरकाको अनुभनत नलरई वा साविजननक जग्गा  ,फाटो ,

भन्धदय,चोक लर ,नारा ऩोियी आदी लभर्च बवन ननभाणि गयको वा गरययहेको ाहरयएभा दश 

हजाय ाऩैमा सम्भ जरयवाना गयी वा सो वाऩतको यकभ असुरी ऩश्चासुयाकी ददने व्मन्तत वा 
सॊस्थाराई २० प्रनतशत यकभ प्रोत्साहन स्वाऩ प्रदान गरयने छ ।  

१३) सवायी साधन ऩार्कि ङ शुल्क  :गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र कुनै सवायी साधनराई ऩाककि ङ्ग सुववधधा 
उऩरब्ध गयाएफाऩत सवायी साधन ऩाककि ङ शुल्क रगाई असुर उऩय गरयनेछ । त्मस्तो शुल्क 

गाउॉऩालरकारे ननधाियण गयेफभोन्जभ हुनेछ । साथ ै  ऩाककि ङ व्मवसाम सॊचारन गने व्मन्तत वा 
सॊस्थारे गण्डकी गाउॉऩालरकाफाट ऩूवि अनुभनत लरएको हुनुऩनेछ ।  

१४) टे्रर्कङ, प्मायाग्राइडडङ य  येमान््टॊग शुल्क  :गण्डकी गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र टे्रककङ य येमान्फ्टॊग 
सेवा वा व्मवसाम सॊचारन गये फाऩत शुल्क रगाई असुर उऩय गरयनेछ । त्मस्तो शुल्क 

गाउॉकामिऩालरकारे ननधाियण गयेफभोन्जभ हुनेछ ।  
१५) ऩमिटन शुल्क :गण्डकी गाउॉऩालरकारे तोकेको स्थानहा ऩमिटक प्रवेश गदाि गाउॉकामिऩालरकारे 

तोकेफभोन्जभ दभा प्रवेश शुल्क रगाई असुर उऩय गरयनेछ ।  
१६) घय जग्गा यन्जष्ट्ट्रशन शुल्क : गण्डकी गाउॉऩालरकका ऺेत्रलबत्रका घय जग्गा वा अधम 

सम्ऩन्त्तहाको यन्जष्ट्ट्रशन ऩारयत गदाि राग्ने यन्जष्ट्ट्रशन शुल्क प्रदेश सयकायरे तोकेफभोन्जभ असुर 
उऩय गरयनेछ ।  

१७) जरयवाना,ब्माज,हजिना य दण्ड : गाउॉऩालरकारे ननधाियण गयेको कय,शुल्क तथा भहसुर तोककएको 
सभमभा बुततानी नगयेभा वा प्रचलरत कानून ऩारना नगयेभा कसूयभा अनुसूची १६ भा उल्रेि 

गरयएको व्मवस्था तथा दयभा य सो दय नतोककएकोभा कामिऩालरकाफाट तोककएको दयभा जरयवाना 
सदहत फतमौता असुर गनेछ । मस सम्फन्धध व्मवस्था अनुसुर्च १४ भा उल्रेि गरयएको छ । 

१८) कय छुट : (१) गाउॉऩालरकाराई वावषिक ाऩभा नतनुिऩने कय सोही आर्थिक वषिको ऩदहरो चौभालसक 

लबत्र य भालसक ाऩभा नतनुिऩने कय भदहना सभापत बएको सात ददनलबत्र फुझाउने कयदाताराई 
ननमभानुसाय राग्ने कयको क्रभश: दश य ऩाॉच प्रनतशत छुट ददइनेछ । 



 
 
 

  3  
 

(२) सॊघीम सयकाय,प्रदेश सयकाय,स्थानीम सयकाय,कुटनीनतक ननमोग,गुाी य राबको उदेश्म 
नयािी सञ्चारन हुने सॊघ/सॊस्थाको सम्ऩन्त्त,वस्तु तथा कायोवायभा मस  ऐन फभोन्जभको कय 
लरइने छैन । 
स्ऩष्ट्टीकयण: राबको उदेश्म नयािी सञ्चारन हुन ेसॊघ/सॊस्था बधनारे साभुदानमक अस्ऩतार तथा 
स्वास््म केधर,ववश्वववद्मारम य सोका आॊर्गक करेजहा,सयकायी वा साभुदानमक 

ववद्मारमहा,साविजननक ऩुस्तकारम,वचनारम,फारगहृ,अनाथाश्रभ,भाभन्धदय जस्ता साभान्जक 

सॊघ/सॊस्था सम्झनु ऩदिछ । 
१९) कय तथा शुल्क सॊकरन कामिववर्ध : मस ऐन बएको व्मवस्था मसै फभोन्जभ य अधमका हदभा 

मस ऐन सगॉ नफाखझने गयी कय तथा शुल्क सॊकरन सम्फन्धध गण्डकी  गाउॉऩालरकारे 
तोकेफभोन्जभ हुनेछ ।  

२०) मसै ऐन फभोन्जभ बएको भातनने :  मो ऐन जायी हुनु अनघ बए गयेका व्मवस्थाहा मसै ऐन 
फभोन्जभ बए गयेको भानननेछ ।  

२१) तनमभ वा कामिववर्ध फनाउन सक्ने :गण्डकी गाउॉऩालरककारे मस ऐनभा बएका व्मवस्थाहाराई 
कामािधवमन गनिका रार्ग आवश्मक ननमभ वा कामिववर्ध फनाउन सतनेछ ।  

२२) साववक फभोन्जभ हुने : मस ऐनभा  उल्रेखित व्मवस्था मसै फभोन्जभ य उल्रखित नबएको 
हकभा साववक फभोन्जभ नै हुनेछ ।  

२३) फाधा अडकाउ पुकाउ : मस ऐनको कामिधवमनको क्रभभा कुन ै फाधा आईऩयेभा गण्डकी 
गाउॉऩालरका गाउॉऩालरकाराई फाधा कडकाउ पुकाउने अर्धकाय यहनेछ ।  

२४) खायेजी: साववकभा गण्डकी गाउॉऩालरकारे रागु गदै आएको व्मवस्थाहा मस ऐन सगॉ प्रनतकूर 
देखिएभा प्रनतकूर बएको हदसम्भ िायेज हुनेछन ।  
 आर्थिक वषि २०७८।०७९ को रार्ग प्रस्ताववक याजश्व तनततहरु 

स्थानीम सयकाय सधचारन  ऐन, २०७४ भा व्मवस्था बए फभोन्जभ गण्डकी गाउॉऩालरकारे आफ्नो ऺेत्र लबत्र 
रगाउन ऩाउने कय,गयै कय याजश्व तथा सेवा शलु्क ऺेत्र देहाम फभोन्जभ यहेको छ ।  

१)  सम्ऩन्त्त कय 

२ ) घय फहारकय 

३ )व्मवसाम कय 

४ )जडडवटी,कवाडी तथा न्जवजधत ुकय 

५ )सवायी 
६ )ववऻाऩन कय 

७ )भनोयञ्जन कय 

८) फहार ववटौयी कय  

९ ) ववलबधन सेवा शलु्कहा 

१० ) स्थाननम ऩवूािधाय उऩमोग कय 

११ )लसपायीस दस्तयु 

१२ ) लुॊगा,र्गदट्ट,वारवुा ववकक्रवाट प्रापत योमल्टी 
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१)याजश्व प्रान्प्तका तनततहरु् 
क )  कयको दय सभसाभनमक फनाई कयको दामया ववस्ताय गरयनेछ । 
ि ) कय रगाउॉदा वातावयणीम तथा ऩमािवयणीम सॊयऺण तपि  उर्चत ध्मान ददइनेछ । 
ग ) सॊबाव्म कयको ऺेत्र ऩदहचान गयी कय सॊकरनको रागी आवश्मक बौनतक ऩवूािधायको ववकासभा जोड  
    ददइनेछ । 
घ ) स्थानीम वालसधदाभा   कय हाम्र ैरार्ग हो बधने बावनाको जागतृ गयाई तदनाुऩ सफ ैऺेत्रभा सेवा  
    सवुवधाहा सभानाऩभा उऩरब्ध गयाउने तपि  ववशषे ऩहर गरयनेछ ।  

ङ ) आधतरयक आम उाेको आधायभा यकभ ववननमोजन गयी जुन ऺते्रभा यकभ प्रापत बएको छ सोदह  
    आधायभा सोदह ऺते्रको ववकासभा प्राथलभकता ददईनेछ । 
च ) याजश्वको ऩदहचान य सॊबाव्मता अध्ममनका रार्ग स्थानीम याजश्व ऩयाभशि सलभनतराई फदल  
    कक्रमालशर गयाईने नननत लरईनेछ ।  

 छ ) याजश्व सॊकरनका सधदबिभा आवश्मकता अनसुाय स्थाननम प्रशासन , सयुऺा ननकाम तथा  
    ववषमगत कामािरमहा सभेतको सहमोग लरईने नननत अफरम्फन गरयनेछ ।  

ज ) याजश्व सॊकरनराई लभतव्मनम एवॊ प्रगनतलशर फनाईनेछ ।  

 

२ )याजश्व प्रशासन सधुाय तपि   

गण्डकी  गाउॉऩालरकाको याजश्व प्रशासन सधुाय गने तपि  देहाम फभोन्जभ नननतहा अफरम्फन गरयनेछ । 
   १ ) याजश्व शािाको सफलरकयण य सदुृलीकयण गरयदै रर्गनेछ । 
   २ ) याजश्व ऩयाभशि सलभनतराई सदुृल य सऺभ फनाउन आवश्मकता  अनसुाय अलबभखुिकयण  

       कामिक्रभहा सञ्चारनभा ल्माईनेछ ।  

   ३ ) याजश्व शािा य कभिचायीको छुटै्ट व्मवस्था गयी याजश्व शािाराई साधन श्रोत सम्ऩधन फनाई  
       याजश्व असलुर कामिराई थऩ प्रबावकायी य व्मवन्स्थत गरयदै रर्गनेछ ।  

   ४ ) याजश्व शािाराई सफ्टवेय एवॊ अनराईन प्रणारीभा आवद्ध गरयदै रर्गनेछ ।  

४ ) याजश्व छुट य लभनाहा सम्फन्धध तनतत  

   गण्डकी गाउॉऩालरकाभा याजश्व छुट तथा लभनाहा गने सम्फधधभा देहाम फभोन्जभ नननत अफरम्फन गरयनेछ ।  

 १ ) गण्डकी गाउॉऩालरकार ेसाभाधमतमा याजश्व छुट ददने य लभनाहा गने नननत अवरम्फन गरयनेछ ।  

 २ ) ववऩधनता तथा काफ ुफादहयको ऩरयन्स्थनत ऩरय याजश्व छुट ददन ुऩने अथवा लभनाहा   गनुि ऩने अवस्था  
     बएभा तत्कालरन अवस्थाराई भध्मेनजय गरय  ननन्श्चत भाऩदण्ड अऩनाई गाउॉऩालरकाको ननणिमानसुाय  
     गरयनेछ ।  

५ ) अधम तनततहरु  

१   आधतरयक आम असलुर सम्फधधी कुन ै वववाद आईऩयेभा वा देखिएभा तत्कार सभस्मा सभाधानका रार्ग 
याजश्व ऩयाभशि सलभनतराई प्रबावकायी ाऩभा कक्रमालशर गयाईनेछ ।  

२  गाउॉऩालरकाको याजश्वको ववृद्धको रागी याजश्वको िोज  ,अनसुधधान ,सॊबाव्म ऩदहचान तथा ऩरयचारनभा 

याजश्व ऩयाभशि सलभनतराई थऩ कक्रमालशर फनाईनेछ ।  

३   याजश्व ववृद्धभा मोगदान ऩयुाउने ऺते्रको सभग्र ववकासभा थऩ प्रबावकायी कामिक्रभहा सॊचारनभा ल्माईनेछ । 
४  अनर्धकृत ाऩभा नदद िोराभा ऩलस नददजधम ऩदाथिको चोरय ननकासीभा सॊरग्न व्मन्तत वा सॊस्था उऩय 

शधुमसहनलशरताको सद्धाधत अऩनाई कडा कायवादह गरयने लरईनेछ ।  
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अनसुरु्च १ 

  सम्ऩतत कय प्रमोजनको रागी बवन य जग्गाको भलू्माकॊ न कयको दय देहाम फभोन्जभ कामभ गरयने छ । 
क्र.स बवन य जग्गाको भलू्म आ.फ. २०७८।०७९ को  दय  
१ ा.ऩाचॉ राि सम्भको भलू्माकॊ नभा       ०. ०१०% 
२ ा.ऩाचॉ राि देखि बफस राि सम्भको भलू्माकॊ नभा ०. ०१५% 
३ ा.ववस राि देखि ऩचास राि सम्भको भलू्माकॊ नभा ०. ०२०% 
४ ा.ऩचास राि देखि एक कयोड सम्भको भलू्माकॊ नभा ०. ०४०% 
५ ा. १ कयोड देखि २ कयोड  सम्भको भलू्माकॊ नभा ०. ०५०% 
६ २ कयोड देिी ३ कयोड सम्भको भलू्माकॊ नभा ०. १००% 
७ ३ कयोड देिी ४ कयोड सम्भको भलू्माकॊ नभा ०. ३००% 
८ ५ कयोड बधदा भार्थ जनतसकैु भलू्माकॊ नभा  ०.४५० % 

 

अनसुचुच २ 
 घर तथा भौचतक सरंचनाको बनौटको आधारमा मलू्याकंन दररेट देहाय बमोचजम कायम गररएको छ ।  

 

नोट: भार्थ उल्रखेित वाहेक अधम ककलसभका सॊयचना बएभा रागतको आधायभा लभल्दो जलु्दो प्रकाय तथा 
फनोटभा उल्रखेित दयको आधायभा भलू्माॊकन गरयनेछ ।          
 

अनसुरु्च ३ 
                  बवनको ह्रास कट्टी प्रततशत य ह्रास कट्टी गने अवर्ध 
बवनको फनौट य सोभा ह्रास कट्टी गने तरयका सभान ह्रास कट्टी ऩद्धनत (Straigjt Line Method ) 

अनसुाय हुनेछ । मसको गणना देहाम फभोन्जभ गरयनेछ । 
क्र.स बवनको प्रकाय /फनौट   आ.व. 

२०७८।०७९ को 
रार्ग वावषिक ह्रास  

 आ.व. २०७८।०७९ 
रार्ग ह्रासकट्टी 
अवर्ध 

१ लबत्र फादहय ऩाको ईटा, ब्रक वा लुॊगा भाटोको 
जोडाइ बएको कन्चच घय 

२% ३५वषि 

क्र.स बवनको प्रकाय फनौट  आ.व. २०७८।०७९ बवनको भलू्माकॊ न (प्रनत 
वगि कपट ा.) 

१ ऩन्तक घय (आय.लस.लस प्रभे स्ट्रतचय बवनको 
भलू्माकॊ न दय 

२००० 

२ लबत्र फादहय ऩाको ईटा, ब्रक वा लुॊगा भाटोको 
जोडाइ बएको कन्चच घय  

१ तरे घयको ा.५०य सो बधदा फदल तरा 
बएको ा.७५ 

३ लबत्र फादहय ऩाको ईटा ,ब्रक वा लॊगाभा 
लसभेण्टको जोडाइ बएको जस्ताऩातार ेछाएको 
घय 

१८०० 

४ वप्रपामर बवन, ब्रक वा लॊगाको गायो बएको 
गोदाभ बवन  

१५०० 

५ न्स्टर स्ट्रतचय (ट्रस )बवन १९०० 
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२ वप्रपामर बवन, ब्रक वा लॊगाको गायो बएको 
गोदाभ बवन 

३% २५ वषि 

३ लबत्र फादहय ऩाको ईटा ,ब्रक वा लॊगाभा लसभेण्टको 
जोडाइ बएको जस्ताऩातारे छाएको घय 

१.५% ५० वषि 

४ न्स्टर स्ट्रतचय (ट्रस )बवन २% ३५ वषि 
५ (आय.लस.लस प्रेभ स्ट्रतचय बवन १% ७५ वषि 
 
 

अनसुचुच ४ 

जग्गा मलु्याकंन रु 
                                             

सम्ऩन्त्त कयको प्रमोजनको रार्ग जग्गाको भलु्माकॊ न तपि  भलु्माककॊ त दययेट देहाम फभोन्जभ कामभ गने । 
क) हारको वडा नॊ १ य २ (साववक भहादेवडाॉडा य ताङ्रीचोक गा.वव.स ) ऺेत्रभा 
                 िेत तपि  ( प्रनत योऩनी )                      ऩािो तपि  (प्रनत योऩनी) 
अवर दोमभ लसभ चाहाय अवर दोमभ लसभ चाहाय 
६०५०० ५५००० ५०००० ४५००० ५५००० ५०००० ४५००० ४०००० 
१)भकैलसॊ फजाय ऺेत्रको जग्गा प्रनत योऩनी ७१५००० (सात राि ऩधर हजाय ) 
२) वटुाय वजाय ऺते्रको जग्गा प्रनत योऩनी ९०५००० (नौ राि ऩाचॉ हजाय ) 
३) ताङ्लरचोक वतास ेबञ््माङ प्रनत योऩनन ८,५०,००० (आा राि ऩचास हजाय) 
४ ) वजाय ऺेत्र वाहेकको जग्गाको भोटयफाटोको दामाॉवामाॉ प्रनत योऩनी ३८५००० (नतन राि ऩचासी हजाय ) 
 

ख) गण्डकी गा.पा. वडा  न.ं ६ (साचवक भमु्लीचोक गा.चव .स ) 

                     िेत तपि  ( प्रनत योऩनी )                      ऩािो तपि  (प्रनत योऩनी) 
अवर दोमभ लसभ चाहाय अवर दोमभ लसभ चाहाय 
५५००० ५०००० ४५००० ३५००० ५०००० ४५००० ३५००० ३०८०० 

१) साववक वडा नॊ ४ को आर्ग्रडाॉडा वजाय ऺते्र को प्रनत योऩनी ा ५५०००० (ऩाॉच राि ऩचास हजाय ) 
२) साववक वडा नॊ ६. को (हदटमा) को प्रनतयोऩनी ४४००००  )चाय राि चालरस हजाय  

३)  फजाय ऺते्र फाहेकको भोटयफाटो ऺते्रको प्रनत योऩनी ा ३३०००० )तीन राि तीस हजाय (  

 

ग) गण्डकी गा.ऩा. वडा नॊ.  ३/४ ( साववक पुजेर गा.वव .स ) 
                     िेत तपि  ( प्रनत योऩनी )                      ऩािो तपि  (प्रनत योऩनी) 
अवर दोमभ लसभ चाहाय अवर दोमभ लसभ चाहाय 
१५०००० १४०००० १३०००० १२०००० १३०००० १२०००० ११०००० १००००० 
 

क) ग्राफेर सडकर ेछोएको जग्गा प्रनत योऩनी ा ८००००० (आा राि ) 

ि) हदटमा य ऩधुमागाॉउ फजाय ऺेत्र प्रनत योऩनी ा ८००००० (आा राि ) 

ग) साववक वडा नॊ.२को ऩौवा वजाय वडा नॊ. ५ को आभडाडाॉ वजाय ऺेत्रभा प्रनत योऩनी ा. १०००००० (दश     
   राि) 

घ ) फजाय ऺेत्र फाहेकको भोटयफाटोको दामाॉवामाॉ जग्गा प्रनत योऩनी ा.५००००० (ऩाचॉ राि) 
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घ) गण्डकी गा.पा. वडा न.ं  ५ ( साचवक दववङ गा.चव .स ) 

                     िेत तपि  ( प्रनत योऩनी )                      ऩािो तपि  (प्रनत योऩनी) 
अवल दोयम चसम चाहार अवल दोयम चसम चाहार 

८८००० ७७००० ६६००० ५५००० ६६००० ५५००० ४५००० ४०००० 
 

क) साववक वडा नॊ. ४ को दमू्री डाॊडा- फजाय ऺेत्रको भलू्म प्रनत योऩनी ा. ७००००० (सात राि ) 

ि) फजाय ऺते्र फाहेक  भोटय फाटोको दामाॉवामाॉ जग्गा प्रनत योऩनी ा.५००००० (ऩाॉच राि ) 
 

   ङ) गण्डकी गा.पा. वडा न.ं ७/८ ( साचवक घयाल्चोक गा.चव .स ) 

                     िेत तपि  ( प्रनत योऩनी )                      ऩािो तपि  (प्रनत योऩनी) 
अवर दोमभ लसभ चाहाय अवर दोमभ लसभ चाहाय 
८२५०० ७१५०० ६०५०० ५०००० ६६००० ५५००० ४४००० ३५२०० 
 

क)साववक वडा नॊ. ९ को लसउयेननटाय फजाय ऺेत्र य ऩन्तक फाटोको जम्भा भलू्म प्रनत योऩनी ा. २००००००         
    ( फीस  राि ) 

 भखु्म सडक -१५००००० 
 सहामक सडक -१०००००० 
ि) साववक वडा नॊ. ५ धवादी फजाय ऺेत्रको भलू्म प्रनत योऩनी ा.१५०००००(ऩधर  राि ) 

 ्मालभयेघाट फजाय ऺेत्र -१५००००० 
ग) साववक वडा नॊ.५  हाइवेरे छोएको 
 भखु्म सडक -१०००००० 
 सहामक सडक -८००००० 
 साववक वडा नॊ १,२,३,४,६,य ७ रेक ऺेत्र प्रनत योऩनन ा ४५०००० (चाय राि ऩचास हजाय) 
घ) भार्थ उल्रेखित ऺेत्र फाहेक  भोटयफाटोको प्रनतयोऩनी ा. ४५०००० ( चाय राि ऩचास  हजाय ) 
 

अनसुरु्च ५ 

भारऩोत कय 

जग्गाको ऺते्रपर ईकाइ खेत ऩाखो जग्गा 
धमनूतभ  (५  योऩनी सम्भ) एक भषु्ट्ट ५०   २०  

५  योऩनी देखि १०   योऩनी सम्भ प्रनत योऩनी २०  १० 

१०  योऩनी  देखि २० योऩनी भाथी प्रनतयोऩनी २५  १५ 

२०  योऩनी  बधदा  भाथी प्रनत योऩनी ३०  २०  

नोट: मालपोत करको मलू्य को प्रचत वर्व १०%  थप हजवना लाग्न ेछ । 
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अनसुरु्च ६ 

घय जग्गा फहार कय 
क्र.स                        वववयण आ.व. २०७८।०७९ रार्ग घयजग्गा फहार 

कय 
१ गाउॉऩालरका ऺते्रलबत्र कुन ैघय, ऩसर, ग्मायेज, 

गोदाभ, टहया, सेड कायिाना,जग्गा रगामत सफ ै
प्रकायको प्रमोजनको रार्ग  फहारभा ददएकोभा 

वहार यकभको १० प्रनतशत फहारकय 
(भालसक) 

 

अनसुरु्च ७ 
व्मवसाम कय 

 

लस नॊ लशषिक 

आगाभी आ.व. २०७८।०७९ 
रार्ग फावषिक दताि  शलु्क 

रू  

१ 
होटर, रज,येस्टुयेधट, फाय, तमापे, बोजनारम,  लभस्ताधन 
नबण्डाय  

 

क. होटेर  एण्ड रज २००० 
ि. येस्टुयेधट, बोजनारम  १५०० 
ग. रयसोटि १०००० 

२ टेधट हाउस य तमाटरयङ  १००० 
३ सनुचादी ऩसर  १५०० 
४ कऩडाऩसर १००० 
५ टेररयङ   ५०० 
६ सरैनु १००० 
७ ब्मटुीऩारिय( तालरभ सभेत ददन े) १००० 
८ ब्मटुीऩारिय ऩसर भात्र  ७०० 
९ कम्पमटुय बफकक्र  १५०० 
१० कम्पमटुय भभित  ७५० 
११ दट.बी ,किज बफकक्र १५०० 
१२ दट.बी,किज भभित  ५०० 
१३ येडडमो, भोफाइर,टेलरपोन तमल्कुरेटय बफकक्र ७५० 
१४ येडडमो, भोफाइर,टेलरपोन तमल्कुरेटय  भभित ५०० 
१५ घडी अडडमो तथा लबडडमो तमासेट बफकक्र तथा भभित  ५०० 
१६ जुत्ता तथा चपऩर बफकक्र  १००० 
१७ भारफस्त ुतथा सेवाको थोक बफके्रता  ३००० 
१८ भारफस्त ुतथा सेवाको डडरय  ५००० 

१९ औषधी ऩसर ( मेरोऩर्थक, होभोऩेर्थक,आमवेुददक) 

 

२००० 
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२० ननन्ज अस्ऩतार तथा नलसिङ  होभ  ४००० 
२१ न्तरननक तथा ल्माफ  १५०० 
२२ डधेटर अस्ऩतार  १५०० 
२३ डधेटर न्तरननक  १००० 
२४ ऩान ऩसर  ५०० 
२५ ड्राई न्तरनसि   ५०० 
२६ धोफी  ३०० 
२७ काभदाय यािी ब्मफसाम गने  ७५० 
२८ आॉपै गने  ५०० 
२९ इरेन्तट्रक साभानहाको बफकक्र  १००० 
३० पोटो स्टुडडमो  १००० 
३१ बाडा ऩसर  १५०० 
३२ र्गफ्ट तथा कस्भेदटक ऩसर  १००० 
३३ पराइि लससा काऩेट िेभ आदद बफकक्र  १५०० 
३४ ऩेट्रोर ऩम्ऩ  ५००० 
३५ ग्मास लसलरधडय बफके्रता  १००० 
३६ वोकि  शऩ  १००० 
३७ भोटयसाइकर सोरूभ  २००० 
३८ ऩश ु/ ऩधछी आहाय उद्मोग कपड्स  १५०० 
३९ रेिा ऩरयऺक   

 

क य ि शे्रणीराई   १००० 
ग य घ शे्रणीराई  ५०० 

४० फैंक तथा ववन्त्तम सॊस्था  

 

क वगिको फैंक वा ववन्त्तम सॊस्था  ५००० 
ि वगिको फैंक वा ववन्त्तम सॊस्था  ४००० 
ग  वगिको फैंक वा ववन्त्तम सॊस्था  ३००० 
घ  वगिको फैंक वा सॊ ववन्त्तम सॊस्था  २००० 

४१ भसरा ऩसर  ५०० 
४२ इन्धजननमरयॊङ्ग ऩयाभशि सेवा  २००० 
४३ ककयाना ऩसर  २००० 
४४ भददया ऩसर  २५०० 
४५ िुरा बफके्रता (साना ब्मफसाम) ५०० 
४६ घयेर ुतथा साना उद्मोग  १५००  
४७ कृवष तथा ऩश ुऩॊऺ ी पभि  ५००  
४८ भाछाभास ुऩसर ५०० 
४९ तयकयी, परपुर तथा सग सब्जी ऩसर  ५०० 
५० इट्टा बफकक्र डडऩो तथा सॊकरन केधर  ३००० 
५१ हाडिवेमय ऩसर  २००० 
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५२ 
ऩसु्तक, स्टेसनयी तथा िेरकुद साभानहाको बफकक्र, 

पोटोकऩी,फ्मातस,रेलभनेशन, फाइधडीङ १००० 
५३ केवर प्रसायण/ नेट सेवा  ३००० 
५४ कभप्मटूय,ड्राइबीङ , तथा अधम त्टे्रनन ॊग इन्धस्टचमटु १००० 
५५ कऩडा ऩसर / पेधसी ऩसर  १००० 
५६ घ शे्रणी ननभािण ब्मफसाम  १०००० 
५७ यासामननक भर बफउ बफजन , ककटनासक औषर्ध बफकक्र  १००० 
५८ ट्मसुन सेधटय  ७५० 
५९ येलभटेधस सेवा  १००० 
६० र्गटी ,फारवुा, लुॊगा रगामत ननभािण सपऩराइ ३००० 
६१ बेटेनयी  ऩसर  १०००  
६२ सॊघ सॊस्था दताि तथा नबफकयण  १००० 
नोट : (१) भार्थ उल्रेखित छुट हुन गएका ब्मफसामहाराई ब्मफसामको प्रकृनत हेयी उल्रेखित बफषमसॊग 
भेर िान ेककलसभको दयभा ा.१ ०००देखि .५००० सम्भ लरने । 
(२) सफ ैव्मवसामको वावषिक नववकयण दस्तुय दताि दस्तुयको ५० प्रनतशत यकभ हुनेछ । 
 

अनसुरु्च ८ 
जडडफटुी कवाडी तथा न्जफजधत ुकय 

 

क्र.स जडीफटुी,कवाडी य जीवजधत ु   

१ िारी सीसी,परान्ष्ट्टक (फोतर,बाॉडाकुॉ डा,ऩयुाना 
जुत्ता,चऩर,ग्मारन य जककि न),िारी फोया,तरेको 
दटन,धातकुा टुक्राहा,ऩनु :प्रमोगभा आउन सतने 
साभानहा 

प्रनत दट्रऩ ाूरो ट्रक ा.१०० 
सानो ट्रक,दटऩय,ा.७५ 
ट्रमातटय ा.५० 

२ सल्रा िोटो  प्रनत दटन ा.२ 
३ फाॉस ननगारो,ऩात य जडडफटुी प्रनत बायी ा.५ 
 

    

                         अनसुरु्च ९ 
                               सवायी साधन कय तथा सरु्चकृत शलु्क  

 

क्र .स    वववयि  दताि तथा 
इजाजत 

 आ.व. २०७८।०७९ रार्ग सवायी  
सरू्चकृत शलु्क वावषिक  रु. 

क)  ट्रक, रहयी, टे्रतटय, आदद हेफी सवायी   १००० 
ि ) काय ,न्जऩ , भाइक्रो/लभनी  फस   १००० 
ग ) जे.सी .बफ   ७००० 
घ )  मेतसबेटय २२० सी सी बधदा कभ   १२००० 
ङ ) मेतसबेटय २२० वा सो बधदा फली   १५००० 
च) अटोरयतसा,ववधुतीम रयतसा ५०० १०० 
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अनसुरु्च १० 
ववऻाऩन कय :- प्रदेश काननूरे तोके फभोन्जभ । 

नोट :  
१) गाउॉऩालरका ऺते्रलबत्र ननन्ज सम्ऩन्त्तको उऩमोग गयी कसरै े ववऻाऩन याख्न चाहेभा गाउॉऩालरकाको 

इजाजत लरई ववऻाऩन साभाग्री याख्न सतनेछ । मस्तो ववऻाऩन यािे वाऩत गाउॉऩालरकाराई 
फझुाउन ुऩने ववऻाऩन कयको दय साविजननक स्थरभा यािेको ववऻाऩन कयको दयको आधा (ऩचास 
प्रनतशत) हुनेछ । 

२) गाउॉऩालरकाको इजाजत नलरई गरयएको ववऻाऩन साभार्ग्रहाराई गाउॉऩालरकार े कुन ै ऩनन सभमभा 
अर्ग्रभ सचूनाववना हटाउन सतनेछ । 

३) ऩसरहाभा याखिने ऩरयचमऩाटी (व्मवसाम प्रभाण ऩत्रभा तोककइको लाॉचा तथा साइज अनसुाय) भा 
ववऻाऩन कय राग्ने छैन । तय , ऩरयचमऩाटी ववऻाऩनभरूक साभार्ग्र प्रचाय सोभा ववऻाऩन कय 
राग्नेछ । 

 

 

अनसुरु्च ११ 
 

               भनोयञ्जन कय :-प्रदेश काननूरे तोके फभोन्जभ । 
         
 

अनसुरु्च १२ 
फहार बफटौयी शलु्क 

 

क.ऐरानी तथा साविजतनक स्थरको उऩमोग 
 

क्र.स स्थान शलु्क 

१ गाउॉऩालरकाऺते्रका सडकको दामाॉ फामाॉको 
जग्गा उऩबोग गये फाऩत 

फजाय ऺते्रभा प्रनत योऩनी धमनूतभ भालसक ा 
२०० य अधम ऺेत्रभा धमनूतभ भालसक ा.१५० 

२ साविजननक स्थरभा ऩटके ाऩभा उऩमोग 
गये फाऩत 

प्रनत वगिकपट दैननक ा.४० 

 
 

ख.अस्थामी हाटफजाय य घमु्ती ऩसर (ऩटके रुऩभा) 
क्र.स व्माऩाय/ व्मवसाम/ कायोफाय शलु्क ा (ऩटके ाऩभा) 
१ परपूर तथा तयकायी ३० 
२ भाछा तथा भास ु ९० 
३ पेधसी तथा कऩडा ५० 
४ बाडाकुॉ डा ५० 
५ इरेन्तट्रकर तथा इरतेट्रोननतस ५० 
६ सेवाभरूक व्मवसाम ३० 
७ ककयाना तथा िाद्माधन ४० 
८ अधम ३० 
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अनसुरु्च १३ 
 

लसपारयस,सेवा शलु्क,अनभुतत तथा प्रभाणिकयिको वववयि 

  

लस 
.न  

सेवा को र्कलसभ  इकाई आगाभी आ.व. २०७८।०७९ रार्ग 
प्रस्ताववत दय रु. 

१ ऩतका घयको सजिलभन फाऩत  प्रनत ५०० 
२ अधम सफ ैप्रमोजनको सजिलभन फाऩत  प्रनत ३०० 

३ अचर सम्ऩनत भलु्माॊकन  प्रनत भलु्माॊकन अॊकको ०.००५ 
प्रनतशत 

४ हयेक ननफेदन दताि शलु्क प्रनतगोटा  प्रनत १० 

५ लभराऩत्र शलु्क ( दवु ैऩऺ सॊग आधा आधा ) प्रनत ५०० 

६ घय नम्फयी परेट प्रनत गोटा  प्रनत १०० 

७ टो.बफ.स. दतािशलु्क/नबफकयण प्रनत २०० 

८ स्थरगत प्राबफर्धक सेवा शलु्क (अलभन) प्रनत १००० 

९ नागरयकता  तथा नागरयकता प्रनतलरवऩ लसपारयस  प्रनत २०० 

१० सजिलभन शलु्क  प्रनत ३०० 

११ होभस्टे दताि शलु्क प्रनत   (प्रदेश कामिववर्ध फभोन्जभ) 

१२ होभस्टे दताि नववकयण शलु्क प्रनत     (प्रदेश कामिववर्ध फभोन्जभ) 

१३ सहकायी दताि शलु्क प्रनत १००० 

१४ सहकायी दताि नववकयण शलु्क प्रनत ५०० 

१५ िानेऩानी तथा लसचाइ उऩबोतता दताि शलु्क प्रनत ५०० 

१६ पमायाग्राइडडङ य मािन्फ्टङ शलु्क प्रनत ५००० 

१७ घय ननभािण सम्ऩधन/ घय कामभ पभाण ऩत्र 
(कचची)  

प्रनत २०० 

१८ घय कामभ / ननभािण सम्ऩधन (ऩन्तक घय ) प्रनत १००० 

१९ घय नतसा नाभसायी ऩन्तक प्रनत ५००  

२० छुट जग्गा दतािको लसपारयस दस्तयु  प्रनत ५०० एक योऩनी बधदा भार्थ प्र 
.यो थऩ ा १०० 

२१ बफद्मतु जडानको लसपारयस दस्तयु  प्रनत २०० 



 
 
 

  13  
 

२२ ननन्ज धाया वा टेलरपोन जडान लसपारयस दस्तयु  प्रनत २०० 

२३ फदेैलशक योजगायीको रार्ग लसपारयस अॊग्रजेी  प्रनत ५०० 

२४ बफफाह दताि लसपारयस (बफदेशी सॊग ) प्रनत २००० 

२५ नाता प्रभाखणत दस्तयु  प्रनत २०० 

२६ फसोफास प्रभाखणत ( फदेैलशक प्रमोजन ) प्रनत १००० 

२७  फसोफास प्रभाखणत ( स्वोदेशी प्रमोजन ) प्रनत २०० 

२८ सॊस्था दताि लसपारयस  प्रनत ३०० 

२९ भोही नाभसायी लसपारयस  प्रनत २०० 

३० सम्फधध बफचमेद्को लसपारयस                                                                                      प्रनत ५०० 

३१  ाुरा उद्मोग स्थाऩनाको लसपारयस  प्रनत ३००० 

३२ भझौरा उद्मोग स्थाऩनाको लसपारयस  प्रनत २००० 

३३ साना तथा घयेर ुउद्मोगको लसपारयस  प्रनत ५०० 

३४ ाि काट्न े लसपारयस प्रनत गोटा (स्वीकृत 
आफश्मक ऩनेभा ) 

प्रनत १५० 

३५ िमय जानतको ाि काटन ेलसपारयस प्रनत गोटा  प्रनत ५०० 

३६ नेऩारी ऩेधसनऩट्टा सम्फन्धध लसपारयस  प्रनत २०० 

३७ बायतीम ऩेधसनऩट्टा सम्फन्धध लसपारयस  प्रनत ५०० 

३८ अधम भरुकुको ऩधेसनऩट्टा लसपारयस प्रनत १००० 

३९ अऩतुारी लसपारयस (नेऩारको रार्ग ) प्रनत १००० 

४० अऩतुारी लसपारयस (ववदेशको रार्ग ) प्रनत १५०० 

४१ व्मन्ततगत घटना दताि( जधभ,भतृ्म,ुबफफाह, 
सम्फधध बफचमेद , फसाई सयाइ प्रभाखणत सेवा 
शलु्क ३५ ददन देखि ७० ददन सम्भ ) 

प्रनत यान्ष्ट्ट्रम ऩरयचमऩत्र तथा 
ऩन्ञ्जकयण ननमभावरी २०७७ को 
अनसुचूी ३ फभोन्जभ 

४२ व्मन्ततगत घटना दताि( जधभ,भतृ्म,ुबफफाह, 
सम्फधध बफचमेद , फसाई सयाइ प्रभाखणत सेवा 
शलु्क७०ददनऩनछ) 

प्रनत यान्ष्ट्ट्रम ऩरयचमऩत्र तथा 
ऩन्ञ्जकयण ननमभावरी २०७७ को 
अनसुचूी ३ फभोन्जभ 

४३ ववदेश प्रमोजनको रागी जधभ भतृ्म ु वववाह 
जस्ता सदटिकपकेट प्रभाखणत दस्तयु प्रनत ऩेज  

प्रनत यान्ष्ट्ट्रम ऩरयचमऩत्र तथा 
ऩन्ञ्जकयण ननमभावरी २०७७ को 
अनसुचूी ३ फभोन्जभ 
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४४ अॊग्रेजीभा लसपारयस  प्रनत ५०० 

४५ अबफफादहत प्रभाणीकयण , नाता प्रभाखणत दस्तयु  प्रनत २०० 

४६ उल्रेखित वाहेकका अधम सफ ैककलसभका 
लसपारयस तथा प्रभाखणत शलु्क   

प्रनत २०० 

४७ डोजय ,रोडय ,जेलसफी ाुरा उऩकयण  प्रनत २०० 

४८ ट्रीऩय, रहयी, ट्रक, रगामत ाुरा सफायी साधन प्रनत १५० 

४९ फस, लभनन फस, लभनीट्रक, ट्रातटय   प्रनत १०० 

५० भाइक्रो /काय /न्जऩ (बाडा भा ) प्रनत ५० 

५१ एम्वरेुधस सेवा शलु्क प्रनत 
(दट्रऩ) 

कामिऩारकाको ननणिम फभोन्जभ 

५२ साना ननन्ज सवायी साधन प्रनत ३० 

चायरकल्रा प्रभाणित 
५३ ऩन्तक फाटो छोएको  प्रनत ३०० 

५४ ग्राफेर फाटो प्रनत २५० 

५५ कचची फाटो प्रनत २०० 

५६ गोयेटो फाटो प्रनत १५० 

५७ फाटोर ेनछोएको प्रनत १०० 

 नक्शा ऩास दस्तयु 
५८ नतशाऩास ननवेदन पायाभ दस्तयु  प्रनत ५०० 

५९ ऩतका घय य ऩिािर सभेत प्रनत वगिकपट दस्तयु ० 
देखि १००० वगि कपट सम्भ 

प्रनत ५ 

६० ऩतका घय य ऩिािर सभेत प्रनत वगिकपट दस्तयु  
१००० वगि कपट बधदा भार्थ 

प्रनत १० 

६१  कचची घय य ऩिािर सभेत प्रनत वगिकपट दस्तयु प्रनत २ 

६२ नमाॉ घय ननभाणि गदाि बौनतक ऩवूािधाय सधुाय 
शलु्क (ऩतकी) 

प्रनत १००० 

६३ गाउॉऩालरका हुन बधदा अगाडड ननभाणि गयेको 
नतशाऩास गदाि ( भाऩदण्ड अनाुऩ ननभाणि बएको 

प्रनत ३ 
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बए भात्र ) प्रनत वगि कपट 

६४ साववक घय ऩरयवतिन नहुने गयी भभित सम्बाय गनुि 
ऩयेभा एकभषु्ट्ट 

प्रनत १००० 

६५ नतशा ऩास वा ननभािण सम्ऩधन नाभसायी शलु्क 

(एकभषु्ट्ट) 
प्रनत १००० 

६६  गाउॉऩालरकाको अलभनफाट स्थरगत ाऩभा गई 
व्मन्ततगत घय जग्गा नाऩ गयी चाय ककल्रा 
कामभ गयेभा प्रनत ककत्ता 

प्रनत १००० 

६७ न्परधथ रेवर बधदा भार्थ Super Structure को 
नतशा ऩास गयी ननभािण सम्ऩधन ऩत्र तोककएको 
सभमभा नलरएको २ वषि सम्भ ववरम्फ शलु्क 

प्रनत १००० वा २५ प्रनतशत 
भध्मे जुन फली हुधछ । 

६८ थऩ दस्तयु नतयी म्माद थऩ गयेऩनछ ऩनन थऩ २ 
वषि लबत्र ऩनन ननभािण कामि सम्ऩधन नगरयएभा 
थऩ ववरधव शलु्क 

प्रनत ५०० 

६९ नोट : घय नक्सा अलबरेणखकयि को दस्तयु नक्साऩास दस्तयको थऩ ५०% का दयरे राग्नेछ ।   

 तनकालस कय 

७० ननन्ज िानन लुगाॊ र्गटी, वारवुा य चुन लुॊगा  
ननकालस  ट्रीऩय  ट्रीऩ 

प्रनत १५००(भ्माट फाहेक) 

७१ ननन्ज िानन लुगाॊ र्गटी, वारवुा य चुन लुॊगा  
ननकालस प्रनत टमातटय ट्रीऩ 

प्रनत ७५०(भ्माट फाहेक) 

 बफर्क्र कय 

७२ भाटो प्रनत घन लभटय प्रनत १०० 

७३ लङ्गा ,र्गटी,वारवुा प्रनत घन लभटय प्रनत ३०० 

 प्राथलभक स्वास््म केधर/स्वास््म चौकीभा प्रतत व्मन्क्त उऩचाय दताि शलु्क 

७४ स्वास््म चौकी प्रनत व्मन्तत दताि शलु्क प्रनत १० 

७५ साभदुानमक वन उऩबोतता सलभनतको 
कामिमोजना अनसुाय वावषिक ाऩभा ववक्री 
गने काा दाउया जयाजुयी ववक्री वाऩत प्रापत 
जम्भा यकभको 

प्रनत १० प्रनतशत 
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७६ गाउॉऩालरका लबत्रको जग्गाको ककत्ता, 
चसमाना र क्षेत्रफल छुटयाउने कायवको लागी प्रचत 

ककत्ता रु.१००० (एक हजार ) कायम गन ेर एक 

भन्दा बढी ककत्ताहरु थप हुद ैगएमा अचमन दस्तरु 

वापत प्रचत ककत्ता रु.१०० थप गन े। 

  

७७ ऩशऩुॊक्षऺ उऩचाय दताि दटकट प्रनत १० 

 

 

                                                      अनसुरु्च १४ 

                          जरयवाना,शलु्क य व्माज (हजािना) राग्ने सम्फधधी व्मावस्था 

क्र.स कसयु दण्ड जरयवाना (रु.) 
१ स्टेर , लुॊगा,र्गट्टी फारवुा एवभ ्भाटोजधम ऩदाथिहा 

उत्िनन ्तथा बफकक्र अनभुनत प्रापत गने व्मवसामी वा 
सॊस्थारे तोककएको ऩरयभाणबधदा फली उत्िनन ्गयेभा वा 
अनभुनत फेगय उत्िनन ्गयेभा 

उत्िनन ्बएक ऩरयभाण जपत 
गरय ऩदहरो ऩटक प्रनत ट्रमातटय 
ा १०,०००   जरयवाना य प्रनत 
दटऩय ा २०,००० य थऩ ऩटक 

भा २५% फदल । 
२ नतसा ऩास नगयी ननभािण कामि गयेभा (ऩतकी घय ) ा.१ प्रनत वगि कपट 
३ गाउॉऩालरकाभा दताि वा इजाजत नलरई व्मवसाम सॊचारन 

गयेभा 
ा.५०० प्रनत व्मवसाम 

४ गाउॉऩालरकार ेननषधे गयेका कक्रमाकराऩ सॊचारन गयेभा गाउॉ कामिऩालरकारे ननणिम गये 
फभोन्जभ ा.२०० 

 

ब्माज (हजिना) राग्ने : कुन ैकयदातार ेमस ऐन फभोन्जभ राग्ने कय,दस्तयु,सेवा शलु्क सभमभा दाखिरा 
नगयेभा अधमत्र व्माज (हजिना ) तोककएकोभा सोही फभोन्जभ य नतोककएको हकभा नतनुि फझुाउन ुऩने 
यकभको वावषिक ऩधर प्रनतशतका दयर ेव्माज (हजिना) राग्नेछ । 

सभमभा वववयि दाणखरा नगयेभा शलु्क राग्ने : मस ऐन तथा अधम प्रचलरत काननू फभोन्जभ वववयण 

दाखिरा गनुि ऩने दानमत्व बएको कयदातार ेसभमभा वववयण दाखिरा नगयेभा मस ऐन फभोन्जभ नतनुिऩने 
कयको दोब्फय यकभ ववरम्फ शलु्क सदहत राग्ने कय ननजफाट असरु गरयनेछ । 

झुट्टा वववयि ददएभा जरयवाना राग्ने : मस ऐन तथा प्रचलरत काननू फभोन्जभ वववयण दाखिरा गनुिऩने 
दानमत्व बएका कयदातारे कय छल्न ेननमत लरई झुट्टा वा अधुयो वववयण दाखिरा गयेभा ननमभानसुाय राग्ने 
कय ननजफाट असरु गरयनेछ । 
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