
 
 

अनसूुची - १ 

(ऐनकोदफा २ संग सम्बन्धित) 
सम्पत्ती कर तथा भमूिकर 

 
 

आगािी आ.व. २०७९/०८० साउन देन्ि लाग ुहनुे गरर एकककृत सम्पन्त्तकर िलु्ांकन दररेट 

तपशील 

 
क्र.सं. कववरण स्वीकृत सम्पन्त्त कर ध्ूनतिमसिा 
१ रु.१ देन्ि २ लाि सम्ि रु.२५।–   

२ रु.२ लाि १ देन्ि ३ लाि सम्ि रु.५०।–   

३ रु.३ लाि १ देन्ि ४ लाि सम्ि रु.७५।–   

४ रु.४ लाि १ देन्ि ५ लाि सम्ि रु.१००।–   

५ रु.५ लाि १ देन्ि ६ लाि सम्ि रु.१२५।–   

६ रु.६ लाि १ देन्ि ७लाि सम्ि रु.१५०।–   

७ रु.७ लाि १ देन्ि ८ लाि सम्ि रु.१७५।–   

८ रु.८ लाि १ देन्ि ९ लाि सम्ि रु.१९०।–   

९ रु.९ लाि १ देन्ि १० लाि सम्ि रु.२००।–   

१० रु.१० लाि १ देन्ि ११ लाि सम्ि रु.२५०।–   

११ रु.११ लाि १ देन्ि १२ लाि सम्ि रु.२६५।–   

१२ रु.१२ लाि १ देन्ि १३ लाि सम्ि रु.२८०।–   

१३ रु.१३ लाि १ देन्ि १४ लाि सम्ि रु.२९५।–   

१४ रु.१४ लाि १ देन्ि १५ लाि सम्ि रु.३१०।–   

१५ रु.१५ लाि १ देन्ि १६ लाि सम्ि रु.३२५।–   

१६ रु.१६ लाि १ देन्ि १७लाि सम्ि रु.३४०।–   

१७ रु.१७ लाि १ देन्ि १८ लाि सम्ि रु.३५५।–   

१८ रु.१८ लाि १ देन्ि १९ लाि सम्ि रु.३७०।–   

१९ रु.१९ लाि १ देन्ि २० लाि सम्ि रु.४००।–   

२० रु.२० लाि १ देन्ि २१ लाि सम्ि रु.५००।–   

२१ रु.२१ लाि १ देन्ि २२ लाि सम्ि रु.५५०।–   

२२ रु.२२ लाि १ देन्ि २३ लाि सम्ि रु.६००।–   

२३ रु.२३ लाि १ देन्ि २४ लाि सम्ि रु.६५०।–   

२४ रु.२४ लाि १ देन्ि २५ लाि सम्ि रु.७००।–   

२५ रु.२५ लाि १ देन्ि २६ लाि सम्ि रु.७५०।–   

२६ रु.२६ लाि १ देन्ि २७लाि सम्ि रु.८००।–   

२७ रु.२७ लाि १ देन्ि २८ लाि सम्ि रु.८५०।–   

२८ रु.२८ लाि १ देन्ि २९ लाि सम्ि रु.९००।–   

२९ रु.२९ लाि १ देन्ि ३० लाि सम्ि रु.१०००।–   



 
 

३० रु.३० लाि १ देन्ि ३२ लाि सम्ि रु.१,२००।–   

३१ रु.३२ लाि १ देन्ि ३४ लाि सम्ि रु.१,३८०।–   

३२ रु.३४ लाि १ देन्ि ३६ लाि सम्ि रु.१,५६०।–   

३३ रु.३६ लाि १ देन्ि ३८ लाि सम्ि रु.१,७४०।–   

३४ रु.३८ लाि १ देन्ि ४० लाि सम्ि रु.१९२०।–   

३५ रु.४० लाि १ देन्ि ४२ लाि सम्ि रु.२,१००   

३६ रु.४२ लाि १ देन्ि ४४ लाि सम्ि रु.२,२८०।–   

३७ रु.४४ लाि १ देन्ि ४६ लाि सम्ि रु.२,४६०।–   

३८ रु.४६ लाि १ देन्ि ४८ लाि सम्ि रु.२६४०।–   

३९ रु.४८ लाि १ देन्ि ५० लाि सम्ि रु.३,०००।–   

४० रु.५० लाि १ देन्ि ५२ लाि सम्ि रु.३,५००।–   

४१ रु.५२ लाि १ देन्ि ५४ लाि सम्ि रु.४,०४२।–   

४२ रु.५४ लाि १ देन्ि ५६ लाि सम्ि रु.४,५८४।–   

४३ रु.५८ लाि १ देन्ि ६० लाि सम्ि रु.५,१२६।–   

४४ रु.६० लाि १ देन्ि ६५ लाि सम्ि रु.५६६८।–   

४५ रु.६५ लाि १ देन्ि ७० लाि सम्ि रु.६,२१०।–   

४६ रु.७० लाि १ देन्ि ७५ लाि सम्ि रु.६,७५२।–   

४७ रु.७५ लाि १ देन्ि ८० लाि सम्ि रु.७,२९४।–   

४८ रु.८० लाि १ देन्ि ८५ लाि सम्ि रु.७,८३६।–   

४९ रु.८५ लाि १ देन्ि ९० लाि सम्ि रु.८,३७८।–   

५० रु.९० लाि १ देन्ि ९५ लाि सम्ि रु.८,९२०।–   

५१ रु.९५ लाि १ देन्ि १ करोडसम्ि रु.१०,०००।–   

५२ 
१ करोड १  भधदा िामथ जमत सकैु भए 
पमन 

प्रमत हजार रु.२।–का दरले लाग्नेछ 
। 

  



 
 

क)गाउँपामलकाक्षेत्रमभत्रको कर्ोग््जग्गाको िलु्ाङ्कनगदाा िालपोत का्ााल्,कञ्चनपरुले मनिाारण गरेको आ.व. 
२०७8/079 को दरलाई आिार िामनने छ। 

ि) ग्रामिण क्षेत्रिा रहेका कवमभन्नप्रकारका घरहरुको िलु्ाङ्कनगदाा तपमसलअनरुुप गने मनणा्  गरर्ो। 

तपशील 
 

मस .नं.  भैमतक संरचनाको बमगाकरण औसतलागत दर प्रमत 
बगा कफट )रु(.  

प्रमतबर्ा टुटफुट ककि 
दर प्रमतशत 

ककि गने बर्ा 

१ आर .मस.मस .फे्रि स्रक्चर।  1500.00 0.75 100 

२ मसिेधट जोडाईिा इटा वा ढंुगाको 
गारो र आर .मस.मस .छाना।  

800.00 1.00 70 

३ िाटोको जोडाईिा इटा वा ढंुगाको 
गारो र आर .मस.मस.को छाना।  

525.00 2.00 30 

४ मसिेधटको जोडाईिा इटा वा ढंुगाको 
गारो र जस्ताको छाना । 

550.00 1.00 70 

५ िाटोको जोडाईिा इटा वा ढंुगाको 
गारो र जस्ता वा टा्लको छाना । 

450.00 2.00 30 

६ मसिेधटको जोडाईिा इटा वा ढंुगाको 
गारो र टा्लको छाना । 

475.00 2.00 70 

७ काठ वामसिेधटको िम्वाभएको घर, 

जस्ता टा्लको छाना । 

425.00 2.00 20 

८ काठ वाबाँस वामसिेधटको िम्वा, कटन 
वा टा्ल वा िरको छाना भएको भईू 
तथाभईू टाडे घर । 

300.00 5.00 15 

९ ईटा वा ढंुगाको पिााल । 300.00 2.00 70 

१0 कन्चच घर । १०० 0.00 0 

प्रत््ेकबर्ा ह्रास ककि मनम्नानसुार हनुछे। 

 

५) सािदुाक्क वनउपभोक्ता सिूहहरुले आफ्नो उपभोक्ताबाहेक अध्व््ापारीहरुलाई ठेक्का, कोटेशन वा अध् कुनै पमन 
तररकाले सिदुाक्क बनको काठ मबक्रीगदाा काठको सदर िूल्को ५% रकि गा.पा.लाई बझुाउन ु पने र उक्त रकि 
सम्वन्धित क्षेत्रको कवकास मनिााण का्ािा िचा गररनेछ। 

अनसूुची - २ 

(ऐनको दफा ३ संग सम्बन्धित) 
िालपोत (भमुिकर) कर 

1. जग्गा दताा पजुाा भएको 0-4 किा सम्ि   रु 50 

क) ५ बर्ा सम्ि नलाग्ने । 

ि) ५ बर्ा देन्ि १५ बर्ा सम्ि १० प्रमतशत 

ग) १० बर्ा देन्ि २० बर्ा सम्ि १२ प्रमतशत 

घ) १५ बर्ा देन्ि २० बर्ा सम्ि १५ प्रमतशत 

ड.) २० बर्ा देन्ि २५ बर्ा सम्ि १७प्रमतशत 

च) २५ बर्ा देन्ि ३० बर्ा सम्ि १८ प्रमतशत 

छ) ४० बर्ा देन्ि िामथजमतबर्ा भएतापमन २० प्रमतशत 



 
 

2. जग्गा दताा पजुाा भएको 4 किा भधदा िामथ प्रमत किा  रु १५  
 

अनसूुची - ३ 

(ऐनको दफा ४ संग सम्बन्धित) 
घर जग्गा बहाल कर 

 

्स लालझाडी गाउँपामलका क्षेत्र मभत्र कुनै व््न्क्तले वा संस्थाले भवन, घर, ग््ारेज, गोदाि आंन्शक तवरले बहालिा ददएिा 
व््न्क्त वा संस्था बाट िामसक भाडाको १० प्रमतशत रकि असलु  गररनेछ । 

 

अनसूुची - ४ 

(ऐनको दफा ५ संग सम्बन्धित) 
व््वसा् कर 

गाउँपामलका बाट प्रस्ताकवत कर शलुक सेवा शलुक मसफाररस दस्तरु र भाडाका दर रेट 

१. व््वसा् कर बाकर्ाक  
व््वसा् दताा तथा नकवकरण शलुक (व््न्क्तगत व््वसा् वा फिा) 

क्र.सं. कुल पुँजी लगानी रन्जषे्ट्रशन दस्तरु नकवकरण दस्तरु 

१ एक लाि रुपै्ा सम्ि १००० ६०० 

२ एक लाि एक रुपैँ्ा देन्ि तीन लाि रुपैँ्ा सम्ि ३००० १००० 

३ तीन लाि एक रुपैँ्ा देन्ि पाचँ लाि रुपैँ्ा सम्ि ६००० १६०० 

४ पाचँ लाि एक रुपैँ्ा देन्ि मबस लाि रुपैँ्ा सम्ि १२००० ३००० 

५ मबस लाि एक रुपैँ्ा देन्ि एक करोड रुपैँ्ा सम्ि २०००० ५००० 

६ एक करोड एक रुपैँ्ा देन्ि पाचँ करोड रुपैँ्ा सम्ि ३०००० ८००० 

७ पाचँ करोड एक रुपैँ्ा भधदा िामथ  ५०००० १५००० 

 

व््वसा् दताा तथा नकवकरण शलुक (साझेदारी व््वसा् वा फिा) 

क्र.सं. कुल पुँजी लगानी रन्जषे्ट्रशन दस्तरु नकवकरण दस्तरु 

१ एक लाि रुपै्ा सम्ि ६०० १०० 

२ एक लाि एक रुपैँ्ा देन्ि तीन लाि रुपैँ्ा सम्ि २००० १२५ 

३ तीन लाि एक रुपैँ्ा देन्ि पाचँ लाि रुपैँ्ा सम्ि ४००० १५० 

४ पाचँ लाि एक रुपैँ्ा देन्ि दश लाि रुपैँ्ा सम्ि ७५०० २०० 

५ दश लाि एक रुपैँ्ा देन्ि पचासरुपैँ्ा सम्ि १०००० २५० 

६ पचास लाि एक रुपैँ्ा भधदा िामथ  १५००० ३०० 

 

नोटः िकहला व््वसा् िनी भएको हकिा २५% कर छुट हनेुछ । 

 
अनसूुची- ५ 

(ऐनको दफा ६ संग सम्बन्धित) 

कवाडी  कर  

क्र.सं. कवाडी कववरण दर रु 
१ फलाि २प्रमत केजी 
२ अध् िात ुकपतल तािा आदद ५प्रमत केजी 
३ िाली बोतल मब्र ५० पैसा प्रमत बोतल 
४ िाली बोतल िददरा ५०० मिमल मलटर भधदा  िाथी ५० पैसा प्रमत बोतल 



 
 

५ िाली बोतल िददरा ५०० मिमल मलटर भधदा िमुन २५ पैसा प्रमत बोतल 
६ प्लान्स्टक बोतल र भाडाकुडा   १प्रमत बोतल र भाडाकुडा 
७ परुाना कागज र पत्रपमत्रका १प्रमत केजी 
८ मससाका टुक्राहरु ३प्रमत केजी 
९ कांचको िलुो र टुक्रा १प्रमत केजी 
१० पोमलमथन पाइपका टुक्राहरु १प्रमत केजी 
 

अनसूुची - ६ 

(ऐनको दफा ७ संग सम्बन्धित) 

सवारी कर 
 सवारी कर तफा  ( बाकर्ाक ) प्रमत करप 

१ अटोररक्सा,ईररक्सा   
२ रुट परमिट ५० कक.मि.सम्ि प्रत््ेक चौिामसकका लामग   
 गा.पा.ले मनिााण गरेका सडकहरुिा संचालन हनु ेसवारी सािनिा  

३ बस, रक,लहरी र अध् हेभी गाडीिा ५०। 
४  मिमन बस मिमन रक  ३०। 
५ भाडाको न्जप ,कार,,टेम्पो २०। 
६ अटोररक्सा,ईररक्सा १५। 
७ टेक्टर ४०। 

्स सम्बधिी अध् व््वस्था गाउँ का्ापामलकाले तोके विोजीि हनुेछ । 
 

 
 

अनसूुची - ७ 

( ऐनको दफा ८ संग सम्बन्धित) 
कवज्ञापन कर 
२) गाउँपामलकाले लगाउन ेकवज्ञापन कर 

क्र.सं. कववरण इकाई दर 
१ ईलेक्रोमनक्स कवज्ञापन सािग्री प्रमतवगा कफट 50÷– 

२ हेमड¨वोडा  प्रमतवगा कफट 45÷– 

३ मड.कप.स.बोडा प्रमतवगा कफट 35÷– 

४ मभते्तलेिन प्रमतवगा कफट 20÷– 

५ व््ानर प्रमतगोटा प्रमतहप्ता 20÷– 

६ प्रचार प्रसार गने भेन गाडी प्रमतददन 150÷– 

७ गेट राख्नका्ााल्बाट स्वीकृत मलएर प्रमतहप्ता 500÷– 

८ भेन गाडीिा रािेर गररने िाईककंग ¨व््वसाक्कप्र्ोजनकालामग प्रमतददन 100÷– 

९ सो भधदािामथप्रमत स्क्वा्र कफट  55÷– 

१० १२ स्क्वा्र कफ६ सम्ि प्रमत स्का्र कफट  35÷– 

११ २४ स्क्वा्र कफ६ सम्ि प्रमत स्का्र कफट  45÷– 

१२ 
साािध्व््ानर, पोल व््ानर दस्तरु उपशािाप्रििु र प्रििुप्रशासकी्अमिकृतले तोके अनसुार 
हनुेछ। 

 

नोट : 



 
 

(१) का्ााल् औद्योमगकतथाव््ापारी प्रमतष्ठान र कुनै पमन संघ संस्थाले पकहचानकालामग (कवज्ञापन प्र्ोजन वाहेक रान्िने ३ 
कफट चौडाई देन्ि ६ कफट लम्बाई नापभएकाबोडा र फलेक्स कप्रधट र मलड बोडा भए १.५ कफट चौडा र३ कफट लम्बाई 
नापभएकाबोडाहरुको कवज्ञापन कर मलनपाईनेछैन । 

(२) गाउँपामलकाबाट रान्िएका सडक सौ्ा बत्तीकापोल, मबजलुीकापोल(हाइटेधसनपोल बाहेक) तथा टमलफोनको पोल प्र्ोग 
गरर गररने कवज्ञापन सिावेश गररएको छैन । 

का्ााल्को पवुा न्स्वकृत मलएर िात्र कवज्ञापन सािग्री राख्नपाईने: 
पोलिा रान्िने कवज्ञापनको नाप २×२.५ कफट भधदा ठुलो राख्नपाइने छैन ,प्रमतपोलिा बढीिा २ वटा सम्ि राख्नपाइनेछ। 
प्रमत कवज्ञापनको प्रमतगोटा वाकर्ाक रु.५००का दरले मलइनेछ । 

(१) का्ााल् औद्योमगकतथाव््ापारी प्रमतष्ठान र कुनै पमन संघ संस्थाले पकहचानका लामग (कवज्ञापन प्र्ोजन वाहेक रान्िने ३ 
कफट चौडाई देन्ि ६ कफट लम्बाई नापभएकाबोडा र फलेक्स कप्रधट र मलड बोडा भए १.५ कफट चौडा र ३ कफट लम्बाई 
नापभएकाबोडाहरुको कवज्ञापन कर मलनपाईनेछैन । 

(२) गाउँपामलकाबाट रान्िएका सडक सौ्ा बत्तीकापोल, मबजलुीका पोल(हाइटेधसनपोल बाहेक) तथा टमलफोनको पोल प्र्ोग 
गरर गररने कवज्ञापन सिावेश गररएको छैन । 

का्ााल्को पवुा न्स्वकृत मलएर िात्र कवज्ञापन सािग्री राख्नपाईने: 
पोलिा रान्िने कवज्ञापनको नाप २×२.५ कफट भधदा ठुलो राख्नपाइने छैन ,प्रमतपोलिा बढीिा २ वटा सम्ि 
राख्नपाइनेछ।प्रमत कवज्ञापनको प्रमतगोटा वाकर्ाक रु.५००/ का दरले मलइनेछ. 

 

अनसूुची - ८ 

(ऐनको दफा ९ संग सम्बन्धित) 
क्र.सं. कववरण दर 

१ 
प्रवेश शलुक लाग्ने िनोरधजनात्िक व््वसाक्क मिमन िेला ब््वसा्साक्क िेला 
तथा िेलकुदका लामग 

प्रमत प्रबेश  
कटकटिा रु ५  

२ 

गाउँपामलका  वाट न्स्वकृत मलई संचालन हनुे िनोरधजानत्िक व््वसाक्क मिमन 
िेला व््वसाक्क िेला तथा िेलकुद लगा्तका लामग ध्नुति ५ ददन सम्िका 
लामग 

३००० 

३ सो भधदा बढी प्रत््ेक ददनका लागी थप  १००० 

 
 

अनसूुची - ९ 

(ऐनको दफा १० संग सम्बन्धित) 
वहाल कवरौटी कर 

क्र.सं. कववरण रकि रु. 
१ ऐलानी⁄प्रमतजग्गा०-१कट्ठासम्ि १0/ 

२ ऐलानी⁄प्रमतजग्गा१कट्ठा भधदािामथप्रमतकट्ठा १५/ 

३ ऐलानी जग्गािा भएको कचची घरको कर 50/ 

४ ऐलानी जग्गािा भएको अिा पक्की घरको कर 75/ 

५ ऐलानी जग्गािा भएको पक्की घरको कर 100/ 

६ ऐलानी जग्गािा भएका पक्की घरको प्रमततलाको थप 50/ 

 

अनसूुची - १० 

(ऐनको दफा ११ संग सम्बन्धित) 
पाकका ङ्ग शलुक 

    ्स सम्बधिी व््वस्था गाउँ का्ापामलकाले तोके बिोन्जि हनुेछ। 

अनसूुची – ११ 



 
 

(ऐनकोदफा १२ संग सम्बन्धित) 
सेवा शलुक दस्तरु 

 

३) सेवाशलुकमसफारीस दस्तरु 

क्र.सं. कववरण रकि 

 मसफाररस दस्तरु ⁄प्रिान्णतदस्तरुतफा   

१ सािाध् मसफाररस १००/- 

२ व््वसा् दताा मसफाररस 1000/- 
३ नागररकतामसफाररस मनशलुक 
४ अंमगकृत नागररगता मसफररस वैवाकहक १०००/- 

५ अंमगकृत नागररगतामसफररस बसोवास ७५००/- 
६ नागररकताप्रमतमलकपमसफाररस दस्तरु १५०/- 

७ दवैु नाि एकै हो भन्ने मसफाररस २००/- 

८ नाि थर सचचाउने मसफाररस २००/– 

९ अंग्रजेीिा गररने सबै मसफाररस ५००/– 

१० नाता प्रिाणीत ५००/– 

११ नाताका्ि ३००/– 

१२ अमसं्ार प्रिान्णत ३००/– 

१३ जग्गािनी प्रिाण पजुाा प्रमतमलकपमसफाररस २००/– 

१४ पाररवारीक कववरण २५०/– 

१५ वसोवास प्रिाणीत  १५०/– 

१६ नावालकमसफाररस १००/– 

१७ जधिमिमत प्रिाणीत १५०/– 

१८ अकववाकहत प्रिाणीत १५०/– 

१९ व््न्क्तगत प्रिाणीत १५०/– 

१७ चाररमत्रक मसफाररस १५०/– 

१८ आदीवासीजनजाती, दलीत, ििेमस कपछडावगा मसफाररस १५०/– 

१९ व््न्क्तगत घटना दताा शलुक ३५ ददनमभत्र मनशलुक 

२० व््न्क्तगत घटना दताा जरीवाना ३५ औ ं ददनभधदा पमछ २००/– 

२१ व््न्क्तगत घटना दताा प्रिाण पत्रप्रमतमलपी ५००/– 

२२ िानेपानी जडान, नािसारी, ठांउसारी मसफारीस २००/– 

२३ कवद्यतु जडान, नािसारी, ठांउसारी(घरा्सी) ३००/– 

२४ मसचाई कवदू्यत मिटर २ हर्ा पावर मसफाररस दस्तूर ३००/– 

२५ ५ ह.पा. कवदू्यत मिटर जडँन मसफाररश ४००/– 

२६ १० ह.पा. कवदू्यत मिटर जडान मसफाररश ११००/– 

२७ १० ह.पाभधदा बढी कवदू्यत मिटर जडान मसफाररश १६००/– 

२८ कवद्यतु जडान, नािसारी, ठाउसारी साना (उद्योग) ६००/- 

२९ कवद्यतु जडान, नािसारी, ठाउसाी  िझौला (उद्योग) १०००/– 

३० कवद्यतु जडान, नािसारी, ठाउसारी ठुला (उद्योग) १६००/– 

३१ काठको मसफाररस ठाउसारी ५००/- 

३२ बकाइनो, गलुलर, मभललर गठुील प्रमत रुि कटानी मसफाररस १००/– 



 
 

३३ मससि ि्र प्रमत रुि कटानी मसफाररस १५०/– 

३४ सािान्जकका्ाको लामग काठको मसफाररस १००/– 

३५ दैकवप्रकोप घटनािा भएको काठको मसफाररस र दाह संकार का्ा मसफाररस मनःशलुक 

३६ व््ावसा्दताा प्रिाण पत्र दस्तरु ५००/– 

३७ व््वसा्बधदतथानाि पररवतान ५००/– 

३८ व््वसा्नािसारी, ठांउसारी दस्तरु ५००/– 

३९ िददरा व््वसा्मसफाररस दस्तरु कवको िोलीवजार क्षेत्र ७५००/– 

४० िददरा व््वसा्मसफाररस दस्तरु कवको िोली ग्रामिण क्षेत्र ५०००/– 

४१ िददरा व््वसा्मसफाररस दस्तरु कवको निोलीवजार क्षेत्र १२,०००/– 

४२ िददरा व््वसा्मसफाररस दस्तरु कवको निोलीिोली ग्रामिण क्षेत्र १०,०००/– 

४३ सतुीजध्व््वसा्मसफाररस  २०००/- 

४४ गललािररद मबक्रीमसफाररस ३०००/- 

४५ सजामिन दस्तरु  १०००/– 

४६ जग्गा नािसारी मसफारीस दस्तरु १०००/– 

४७ नािसारी मसफारीस दस्तरु (िरुवा सरुवाहकिा) ५००/– 

४८ हालको बकसपत्र मसफाररस ५०० 
४९ शेर् पमछको बकसपत्र मसफाररस ५०० 
50 सरकारी मनका्िादताा भएकाव््वसा्हरुलाई गा.पा िा दताा गदाा व््वसा्दताा 

प्रिाण पत्रबाफत रु ५००/ र उिोगको हकिा प्रिाण पत्र रु १०००/ 

 

51 िदु्धाको मनवेदन दस्तरु १००/– 

52 िेलमिलाप दस्तरु २५०/– 

 गा.पा.को हल र प्रोजेक्टर प्र्ोग गरेको दस्तरु  

 हल भाडा प्रमतददन  

 बाह् सरकारी⁄ गैर सरकारी संघसंस्था १०००/– 

 स्थानी् सरकारी⁄ गैर सरकारी संघसंस्था र गा.पा.शािागत का्ाक्रि ५००/– 

 प्रोजेक्टर भाडा  

 बाह् सरकारी⁄ गैर सरकारी संघसंस्था र व््न्क्त ८००/– 

 स्थानी् सरकारी⁄ गैर सरकारी संघसंस्था र गा.पा.शािागत का्ाक्रि ५००/– 

 उद्योग तथा व््वसा् दतााको लामग गररन ेमसफाररस दस्तरु  

५3 ििाकाटा मसफाररस  

 १० टन  ८००/– 

 २० टन १०००/– 

 ३० टन भधदािामथ १५००/– 

५4 घ बगाको मनिााण व््वसा्को सेवाशलुक  

 इजाजतपत्र दताा शलुक १५,०००/– 

 इजाजतपत्र हकवालाको नािसारी शलुक २,०००/– 

 इजाजतपत्रहक वालावाहेकको नािसारी शलुक ५,०००/– 

 इजाजतपत्र नकवकरण शलुक असोज िसाधतमभत्र सम्िको  २,५००/– 

 इजाजतपत्र नकवकरण शलुक चैत्रिसाधतमभत्र सम्िको  ५,०००/– 

 इजाजतपत्र िारेज शलुक २,५००/– 

 इजाजतपत्र प्रमतमलपी शलुक १,०००/– 

 इजाजतपत्र प्रिाण पत्र दस्तरु १,०००/– 



 
 

५5 घर बाटो भए⁄नभएकोप्रिान्णत  

 ५ किा सम्ि 500/- 

 ६ किा देन्ि १ कवघा सम्ि 800/– 

 १ कवघा देन्ि २ मबगाह सम्ि 1200/-– 

 २ मबगाहभधदािाथी 1500/– 

५6 सवारी सािनदताा शलुक  

 ई ररक्सा, ट्याम्पो दताा शूलक ५००/– 

५7 आ्श्रोत प्रिान्णत  

 स्वदेश प्र्ोजनको हकिा  

 १० लाि सम्ि 500।– 

 १० लािदेिी २५ लाि सम्ि   1000।– 

 २५ लाि देन्ि िाथी 1500।– 

 वैदेन्शकप्र्ोजनको लामगआ्स्रोत प्रिान्णत  

 पकहलो रु १० लाि सम्ििा १०००/– 

 पन्चचस लाि सम्ि २५००/– 

 पन्चचस लाि एक देन्ि पचास लाि सम्ि ४०००/– 

 पचास लाि एक देन्ि पचहत्तर लाि  सम्ि ५०००/– 

 पचहत्तर लाि एक देन्ि एक करोड सम्ि ६०००/– 

 एक करोड एक देन्ि एक करोड पचास लाि सम्ि ८०००/– 

५8 घर वहाल कर (प्रमतएक स्को बाकर्ाक) १० प्रमतशत 

५9 जग्गावहाल कर  (प्रमतएकस्को बाकर्ाक)  

 कृकर्प्र्ोजन  २५ पैसा 
 व््ापाररक प्र्ोजन ५० पैसा 
60 चारककललाचौहदी प्रिान्णत दस्तरु   

 ३३८.६३ व.मि सम्िको जग्गािा ५००/– 

 ३३८.६३ व(मि.देन्ि १६९३.६३  ब,मि सम्िको जग्गािा ७००/– 

 १६९३.६३ देन्ि ६७७२.६३ व.मि.सम्िको जग्गािा १०००/– 

 ६७७२.६३ देन्ि िाथीको जग्गािा १२००/– 

61 शैन्क्षक संस्थातफा   

 सरकारी स्तरका शैन्क्षक संस्था स्वीकृत मलन ुपने 

 मनन्ज स्तरका शैन्क्षक संस्थावाकर्ाक कर तथामसफाररस दस्तरु  

 अनिुती र कक्षाथपको लामगमसफाररस दस्तरु १०००/– 

 आिारभतुतहअनिुमत ७०००/– 

 िा.कव. तहअनिुमत १०,०००/– 

 कक्षा १ देिी ५ सम्ि वाकर्ाक कर ५,०००/– 

 कक्षा १ देिी ८ सम्ि वाकर्ाक कर ७,०००/– 

 कक्षा १ देिी १० सम्िवाकर्ाक कर १०,०००/– 

 कक्षा १ देिी १२ सम्ि वाकर्ाक कर १५,०००/– 

 मनन्ज स्तरका शैन्क्षक संस्था स्थानाधतरण  

 आिारभतुतह (आउँदा)  १००००/– 

 िाध््मिकतह(आउँदा) १५०००/– 



 
 

 आिारभतुतह (जाँदा) १००००/– 

 िाध््मिकतह(जाँदा) १५०००/– 

62 बैंक तथाकवन्त्त् संस्थामसफाररस दस्तरु   

 क शे्रणी १२०००/– 

 ि शे्रणी  ८०००/– 

 ग र घ शे्रणी ५०००/– 

 बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामसफाररस दस्तरु १५००/– 

६3 नमसाङ्ग  होि र रेमनङ्ग इन्धटच्टु मसफारीस दस्तरु  

 नमसाङ्ग होि र रेमनङ्ग इन्धटच्टु १५०००/– 

 नमसाङ्ग  होि िात्र ५०००/– 

 इन्धटच्टु िात्र ३५००/– 

६4 सावाजमनक िठ िन्धदर गमु्वा,िन्स्जद,चचा पाटी पौवाको हकिा मसफारीस दस्तरु मनशलुक स्वीकृत 
मलन ुपने 

६5 घर नक्शा प्रिान्णत सम्बन्धि  

 नक्सापास प्रिाण पत्रिात्र दस्तरु ५००/– 

६6 घर नक्शा प्रिान्णत दस्तरु  

 ग्रामिण क्षेत्रप्रमतवगा फुट २/– 

 बजार क्षेत्रप्रमतवगा फुट ३/– 
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 जस्ता छानाको घर मनिााणिा  ३००/– 

 आर .मस. मस .फे्रि स्टक्चर १००० बगा फुट भधदाकिको मनिााणिा ५००/– 

 आर.मस.मस.फ्ररे ि  स्टक्चर १००० बगा फुट भधदािामथकामनिााणिा ७००/– 

 घर नक्सापास जरीवानाका्ापामलकाको मनणा्  विोन्जिहनुेछ।  

६8 पश ुसेवाशलुकदस्तरु मनशलुक 

 गाई/भैसी पररक्षण शलुक ३०/– 

 बाख्रा पररक्षण शलुक (प्रमतगोटा) १०/– 

 कुिरुा पररक्षण शलुक (प्रमतगोटा) ५/– 

 कुकुर / मबरालो पररक्षण शलुक ५०/– 

 कृमत्रिगभाािानक्ााल्िा गरेको  

 गाई/भैसी १००/– 

 बाख्रा ५०/– 

 गोबर परीक्षण गरेको ३०/– 

 पश ु कवकास शािा बाट कफलडिा गई सेवाददएवाफतको सेवाशलुक (सो िध््े  रु. 
५०/-गा.पा.लाई ददने जिा गने र बांकी कफलडिा िटीने किाचारीको हनुे) 

मनशलुक 

६9  कृकर् ⁄पश⁄ुिकहलाकवकास / सािदुाक्कवनदताामसफारीस / दताा⁄सचुीकृत  

 दताा शलुक ५००/– 

 नकवकरण शलुक ३००/– 

 मसफारीस दस्तरु २००/– 

 
 
 
-४) गाउँपामलकाका्ााल्िा रहेका टेक्टर, व््ाकहो—लोडर, रोलर र पानी टंकीको भाडा दर 



 
 

गाउँपामलकाले लगाउने अध् शलुक दस्तरु 

क्र.सं. कववरण रकि रु. 

१ व््ाक—हो—लोडर भाडा दर सम्बधििा  
 व््न्क्तगतकािकालामगगाउँपामलकाक्षेत्रमभत्रकाि शरुु गरे देन्ि प्रमत घण्टा २०००/- 

 
सावाजमनकमनिााणका लामग सािकुहक रुपिाप्र्ोग भइआएिा मडजल र अध्िचा 
स्व्िले व््होने भएप्रमत घण्टा 

८००/- 

 गाउँपामलका संग सिझौताभई हनुे मनिााण का्ाका लामगप्रमत घण्टा १६००/– 
 गाउंपामलकामसिा क्षेत्र भधदाबाकहर काि गनाको लामगप्रमत घण्टा २२००/– 
 कुनै मनिााण व््वसा्ी संघ सिझौताभइकाि गनुा पने भएिाप्रमत घण्टा २२००/– 

 
व््ाक—हो—लोडर भाडािा मलने व््न्क्तले सिझौता गरी लाग्ने दस्तरुको आिा 
रकिअमग्रिजम्िा गनुा पनेछ । 

 

२ रोलरको भाडा दर सम्बधििा  

 
गाउँपामलका संग सिझौताभई हनुे मनिााण का्ाका लामगप्रमतददन(ईधिन रोलर मलने 
व््न्क्तले स्व्ि ्व््होनुा पने)  

१२०००/– 

 
गाउँपामलका संग सिझौताभई उपभोक्ताबाट संचालनहनुे मनिााण का्ाका लामगप्रमत 
घण्टा(ईधिन रोलर मलने व््न्क्तले स्व्ि ्व््होनुा पने) 

१५००/– 

 
ठेकेदार वाअध्व््न्क्त सिहुले रोलर लागेिा प्रमतददन(ईधिन रोलर मलने व््न्क्तले 
स्व्ि ्व््होनुा पने)  

१२०००/– 

 
रोलर लग्ने व््न्क्त,सिहुवा ठेकेदारले अपरेटरको पारीश्रमिक स्व्िले व््होनुा पनेछ 
। (प्रमतददन रु.१,५००) 

 

 
व््ाक—हो—लोडर भाडािा मलने व््न्क्तले सिझौता गरर लाग्ने दस्तरुको आिा 
रकिअमग्रिजम्िा गनुा पनेछ । 

 

३ टेक्टरको भाडा दर सम्बधििा  

 टेक्टर प्रमतददन भाडा ३५००/– 

 टेक्टर प्रमत घण्टा भाडा ५००/– 

 िाटोको हकिा २ कक.मि.सम्ि िाटो बोकेको भाडा प्रमत करप ४००/– 

४ पानी टंकीको भाडा दर सम्बधििा  

 ४ घण्टा सम्िको भाडा (उपभोक्ताको हकिा) १०००/– 

 ४ घण्टा भधदा बढी भएिा १५००/– 

 टेक्टर सकहतको पानी टंकीको भाडा दर सम्बधििा ४५००/– 

 पानी ट्याकी भाडा ठेकेदार र गा.पा. बाकहर जादाप्रमतददन १५००/– 

्स सम्बधिी अध् व््वस्था गाउँ का्ापामलकाले तोके बिोन्जि हनुेछ। 

 
अनसूुची – १२ 

(ऐनको दफा १३ संग सम्बन्धि) 
प्ाटन शलुक 

कवमभन्न प्ाटकक् स्थलहरुको प्रवेश शलुकिा प्रमत कटकट १० प्रमतशतका दरले प्ाटन शलुक अशलु उपर गररनेछ। 
 

 

अनसूुची–१३ 

(ऐनको दफा १४ संग सम्बन्धित) 
प्राकृमतक स्रोत शलुक 

 



 
 

मस.न. कववरण इकाई ध्नुति दर 

१. ढुङ्गा मगिी बालवुा ग्राभेल र रोडा-स्वीकृत िानी 
क्षेत्र वाहेक 

प्रमत घन मिटर रु ७५ 

२. िाटो-स्वीकृत िानी क्षेत्र बाहेक प्रमत घन मिटर रु ३० 
 

 
अनसूुची–१४ 

(ऐनको दफा १५ संग सम्बन्धित) 
कवक्री आ् कर 

सािदुाक्कवनउपभोक्ता सिूहहरुले आफ्नो उपभोक्ताबाहेक अध्व््ापारीहरुलाई ठेक्का, कोटेशनवाअध्कुनै पमनतररकाले 
सिदुाक्कबनको काठ मबक्रीगदाा काठको सदर िूल्को १०% रकिगा.पा.लाई बझुाउन ु पने र उक्त रकि सम्वन्धित 
क्षेत्रको कवकास मनिााण का्ािा िचा गररनेछ । 


