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आलथयक ऐन २०७५ 

कमल गाउँपाललका 

किि गाउँपालिकाको अथष सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायाषन्वयन गनष बनेको लवधेयक २०७५ 

 

प्रस्तावनाः  

किि गाउँपालिकाको आलथषक बर्ष २०७५ र ०७६ को अथष सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायाषन्वयन 

गनषको लनलित्त स्थानीय कर तथा िलु्क संकिन गने, छुट लदने तथा आय संकिनको प्रिासलनक 

व्यवस्था गनष वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोलजि 

गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ ।  

१) सलंक्षप्त नाम र प्रारम्िः  

(१) यस ऐनको नाि “आलथषक ऐन , २०७५  ”रहकेो छ ।   

(२) यो ऐन २०७५ साि श्रावण १ गतेदखेी किि गाउँपालिका के्षत्रिा िाग ूहुनेछ । 

 

२) सम्पलत करः  

गाउँपालिका के्षत्रलभत्र अनसुूची (१) बिोलजि सम्पलत्त तथा भिूी कर िगाइने र असूि उपर 

गररनेछ । 

 

३) घर वहाल करः   

 गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेज, गोदाि, टहरा, छप्पर, 

 जग्गा  वा पोखरी   परैू आलंिक तवरिे वहाििा लदएकोिा अनसुचूी (२) बिोलजि घर जग्गा 

 वहाि कर  िगाइने र असूि गररनेछ ।  

 

४) व्र्वसार् करः 

 गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवािा पूँजीगत िगानी र आलथषक कारोवारका 

आधारिा अनसुचूी (३) बिोलजि व्यवसाय कर िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 
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५) सवारी साधन करः 

 गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र दताष भएका सवारी साधनिा अनसुूची -४) बिोलजि सवारी साधन 

कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ । तर, प्रदिे काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्यथा 

व्यवस्था भएको अवस्थािा सोलह बिोलजि हुनेछ । 

 

६) लवज्ञापन करः 

 गाउँपालिका के्षत्रलभत्र हुने लवज्ञापनिा अनसुचूी -५_ बिोलजि लवज्ञापन कर िगाइने र असिू 

उपर गररनेछ  । तर, प्रदिे काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्यथा व्यवस्था भएको 

अवस्थािा सोलह बिोलजि हुनेछ । 

 

७) बहाल लबटौरी िुल्कः 

 गाउँपालिका के्षत्रलभत्र आफुिे लनिाषण, रेखदखे वा संचािन गरेका अनसुचूी -६_ िा उल्िेख 

भए अनसुार हाट बजार, पसि वा सावषजलनक, प्रती, ऐिानी जग्गा उपभोग गरेवापत सोही 

अनसुचूीिा भएको व्यस्था  अनसुार बहाि लबटौरी िलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

 

८) सेवा िुल्क, दस्तुरः  

 गाउँपालिकािे लनिाषण, संचािन वा व्यवस्थापन गरेका अनसूलूच -७_ िा उल्िेखीत स्थानीय 

पवूाषधार र  उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसुचूीिा व्यवस्था भए अनसुार 

िलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

 

९) कर छुटः 

 यस ऐन बिोलजि कर लतने दालयत्व भएका व्यलि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन लकलसिको कर छुट 

लदईने  छैन ।  

 

१०) कर तथा िुल्क संकलन सम्बलन्ध कार्यलवलधः  

 यो ऐनिा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा िलु्क संकिन सम्बलन्ध कायषलवलध गाउँपालिकािे 

तोके  अनसुार हुने छ । 

 

 

 



 

jif{ @, c+s !, ldltM @)&%÷)%÷!* 

sdn ufpFkflnsf  
 

 

अनुसूिी (१) 

(ऐनको दफा २ संग सम्वलन्धत ) 

सम्पलि तथा िूमी करका दरहरु 

    किि गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र आगािी आ.व. २०७५।७६ दखेी तपसीि अनसुारको दर रेटिा 

सम्पलत्त तथा भिूी कर असिु गररनछे । 

१. सम्पलि कर  

क्र  .स.  (सम्पलिको मूल्र्ांकन ) जग्गा करका दर 

१ रु  .५००००० )िाख पाँच ( सम्ि Psd'i^ ?=50 

२ रु  .५००००१   ( पाँच िाख एक( दखेी २५००००० )पलच्चस 

िाख (सम्ि  

प्रलतिाख  ?=10 

३ रु  .२५००००१ )पलच्चस िाख एक(   दखेी ५०००००० 

)पचास िाख (सम्ि  

प्रलतिाख ?=1२ 

४ रु  .५०००००१)पचास िाख एक (१०००००००दखेी  ) एक 

करोड  (सम्ि  

प्रलतिाख ?=15 

५ रु .१००००००१ )एक करोड एक (२०००००००दखेी  (दईु 

करोड  (सम्ि  

प्रलतिाख ?=२० 

६ रु  .२००००००१ )दईु करोड एक (५०००००००दखेी  ) पाँच 

करोड  (सम्ि  

प्रलतिाख ?=३० 

७ रु  .५००००००१ )पाँच करोड एक (१००००००००  (दि 

करोड  (सम्ि  

प्रलतिाख ?=३५ 

८ रु  .१०००००००१ )दि करोड एक (दखेी िाथी   प्रलतिाख ?=४० 

२ सम्पलत्तको िलू्यांकन  )घर (   

क्र  .स.  सम्पलिको मूल्र्ांकन  )घर (  मुल्र्ाकन दर 

१ कच्ची घर )फुसको (प्रलत वगष लफटको  100.00 

२ टाटी वरेा /सेन्टर वरेा लटनको छाना भएको घर प्रलत वगष लफट  400.00 
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३ ईटाको जोडाई लटनको छाना भएको अधषपक्की घर प्रलतवगष लफट 1,200.00 

४ पक्की आर  .लस .लस .संरचना छत ढिाई भएको लपिर लवनाको 

प्रलत वगषलफट 

1,800.00 

५ आर .लस .लस .पक्की घर प्रलत वगष लफट  2,000.00 

 

२) ह्रासकट्टी  

क्र  .स.   

लववरण 

कच्िी घर सरंिना अथयपककी घर सरंिना पककी घर सरंिना 

समर्ावलध  

प्र
लत

ि
त

 समर्ावलध  

प्र
लत

ि
त

 समर्ावलध  

प्र
लत

ि
त

 

१ १ -बर्ष ५   ३० १ -बर्ष ५   २५ १ -बर्ष ५   १५ 

२ ६ -बर्ष १०  ४० ६ -बर्ष १०  ३० ६ -बर्ष १०  २० 

३ ११ -बर्ष १५  ६० ११ -बर्ष १५  ४० ११ -बर्ष १५  ३० 

४ १६ -बर्ष २०  ७० १६ -बर्ष २०  ६० १६ -बर्ष २०  ४० 

५ २१ -बर्ष २५  ८० २१ -बर्ष २५  ७० २१ -बर्ष २५  ५० 

६ २६ -बर्ष १००  ९० २६ -बर्ष १००  ८० २६ -बर्ष १००  ८० 

 

म्याद लभत्र लववरण दालखिा नभएिा वा कर नबझुाएिा लिइने थप िलु्कको दर 

चाि ुआ .व.को 

िलहना सम्ि३  

चाि ूआ .व.लभत्रै 

म्याद नाघिेा प्रलत 

िाख 

एक आ .व .म्याद 

नाघिेा 

म्याद नाघकेो एक 

आ .व.पलछ तेस्रो 

आ.व.सम्ि  

म्याद नाघकेो तेस्रो 

आ .व .पछी प्रत्येक 

आ.व .को  

१०% छुट ०% छुट १०%जररवाना १५%जररवाना २०% जररवाना 

किि गाउँपालिकािे आ.व. २०७५।०७६ िा असिु गररने सम्पलत्त तथा भिूी कर प्रयोजनको िागी 

वडागत रुपिा लनधाषरण गररएको सम्पलत्त तथा जग्गाको िलू्यांकन लववरण 

 

वडा नं. १ 

क्र. स. स्थान न्रु्नतम मुल्र् 

१ 
सनुाहारा चोक हुद ैप्रसाई ं  चोक सम्िको ििु सडकको दायाँ 

वायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
500,000.00 
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२ 
बाँसवारी हुद ै गडुरिारी जाने सडकको दायाँ वायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
500,000.00 

३ 

सनुाहारा हुद ैबाँसवारी, सरङपाडा हुद ैसोििारी आउने तेसो 

सडक तथा रतन चौनका उच्च स्तरका ग्राभिे सडकको दायाँ 

वायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

250,000.00 

४ अन्य सडकको दायाँ वायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 150,000.00 
५ सडकिे नछोएका खलेतयोग्य जिीन 100,000.00 
६ खोिा वगरका जग्गाहरु  25,000.00 

 

वडा नं. २ 

क्र  .स.  स्थान न्रु्नतम मुल्र् 

१ 

केखाष - क्याम्पा - सरङपाडा सडक  खण्डको लििन चौक 

दखेी क्याम्पा बजारको दलक्षण लसिाना हले्थपोष्ट जाने बाटो 

सम्िका सडकको दायाँ वायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत 

कट्ठा 

800,000.00 

२ 
सियगढ बजार क्षेत्रका सडकको दायाँ बायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
800,000.00 

३ 
स्तरोन्नती भएका वडा नं २ का ग्राभिे सडकको दायाँ वाया ँ

३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
350,000.00 

४ 
िालथ उल्िेलखत जग्गाहरु बाहकेका ग्राभिे तथा कच्ची  

सडकको दायाँ बायाँका जग्गा प्रलत  कठ्ठा, 
200,000.00 

५ कुनै पलन सडकिे नछोएका खेतीयोग्य जग्गाको प्रलत कठ्ठा 100,000.00 
६ खोिा धार , बगर झाडी भएको जग्गा प्रलत कठ्ठा 50,000.00 

 

वडा नं. ३ 

क्र  .स.  
स्थान न्रु्नतम मुल्र् 

१ 
केखाष खोिा दखेी ढयाङ्ग्री खोिा सम्िको पवूष पलिि 

िोकिागषको दायाँ वायाँ ५०० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
20,000,00.00 

२ 
किि खोिा दखेी केखाष खोिा सम्ि पवूष पलिि 

िोकिागषको दायाँ वायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
1,000,000.00 
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३ 

केखाष - क्याम्पा - सडक खण्डको  लनहाररका स्कुि दखेी 

लिबािय िलन्दर सम्िको सडकको दायाँ वायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा  

१०00,000.00 

४ 
डाँडाटोि गरुुङ्ग टोि सडकको दायाँ वायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
८00,000.00 

५ 
लिबािय िलन्दर दखेी लििन चौक सम्िको सडकको दायाँ 

वायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
800,000.00 

६ 
िालथ उल्िेलखत बाहके अन्य ग्राभिे तथा कच्ची सडकको 

दायाँ वायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
400,000.00 

७ खोिाधारका जग्गा प्रलत कट्ठा 50,000.00 

८ 
कुनै लकलसिका सडकिे नछोएका खलेतयोग्य जिीन प्रलत 

कट्ठा 
150,000.00 

 
वडा नं. ४ 

क्र  .स.  स्थान  न्रु्नतम मुल्र्  

१ 
ढ्याङ्ग्री खोिा दखेी पलिि िोकिागषको दायाँ वायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
1,500,000.00 

२ 

सीतापरुी चौक दखेी दलक्षण सालवक वडा नं  .५ , सम्ि, अििडाँगी, 

लकराँत चौक, लजवन चौक वारीका सडकको दायाँ बायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा  

1,000,000.00 

३ 
क्याम्पा - िगंिबारे सडकबाट दलक्षण लजवन चौक सम्िको 

सडकको दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गाहरु 
500,000.00 

४ 

लजवन चौक दखेी लकस्ने खोिा पलिि सम्ि, लकराँत चौक दखेी 

छिफि चौक सम्ि, लजवन चौक पवूष छिफि चौक हुद ैसियगढ 

सम्ि, लकराँत चौक दखेी दलक्षण भिायो डाडा हुद ैग्राभेि िाखा, 

पालथभरा टोि सडक दायाँ वाँया 

500,000.00 

५ 

चिुाचिुी िोड दखेी डाँफे सडक सम्ि, एकता टोि, ज्योती चौक 

दखेी दलक्षण गौरी टोि सम्ि, िगंिवारे िजुरुलभिा सडक, खानेपानी 

पलिि भतु्िुङ्ग पिु सम्िको सडकको दायाँ बायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा  

700,000.00 
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६ 

लजवन चौक दखेी लकस्ने दोभान सम्ि, गरैीगाउँ हुद ै राना डाक्टर 

बाटो, सरस्वती आधारभतू लबद्यािय सडक खण्ड,  सरस्वती टोि 

सडक खण्ड, लििडाडा दलक्षण सडकको दायाँ बायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

400,000.00 

७ 
सियगढ बजार क्षेत्रका सडकको दायाँ बाया ँ ३० लिटर लभत्रका 

जग्गा प्रलत कट्ठा 
800,000.00 

८ 
लजवन चौक दखेी दलक्षण दगु्ध संस्थान िनुी लकस्ने खोिाको पिु 

सम्ि, कच्ची बाटोिे छोएका लभत्री जग्गाहरु प्रलत कट्ठा 
200,000.00 

९ यस वडाका कुनै सडकिे नछोएका  खतेीयोग्य जग्गाहरु प्रलत कट्ठा  100,000.00 

१०  ढयाङग्री, भतु्िुङ्ग खोिा लकनारका जग्गा प्रलत कट्ठा 50,000.00 
 

वडा नं. ५ 

क्र  .स.  स्थान  न्रु्नतम मुल्र्  

१ 
रतवुा पिु दखेी लसतापरुी चौक हाईव ेिोक िागषको दायाँ  वायाँको 

३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा  
2,000,000.00 

२ 

लत्रवणेी चौक पवुष गउेररया पिु कजव े लसिाना सडक सम्ि, 

पाडाजङ्ुगी चौक दलक्षण गौररगञ्ज सडक िगंिबारे बजार 

लसिानाको सडकको दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

1,500,000.00 

३ निनुा चौक हुद ैरेन्जी चौक सम्िको दाया बाया सडक प्रलत कट्ठा 1,200,000.00 

४ 

िभडाडा दखेी लत्रवणेी चौक सम्िको दाया र बाया सडकलहिािी 

िागष पिडाजङ्ुगी चौक उत्तर गहुशे्वरी खिेिदैान सम्ि न्यनुति िलु्य, 

लसिाना सडक गेउररया पिु कजव ेपवुष लिि डाडा सम्ि, सलहद िागष 

गौररजञ्ज सडक र हाईव ेिोक िागषको लभत्री सडक, पालथभरा चौक 

दलक्षण पाडाजङ्ुगी चौक पवुषका सडक, भपुराज िागष दलक्षण 

पारुहाङ्ग चौक सम्िको सडक, लसतापरुी दलक्षण लििडाडा सम्िको 

पलिि भाग सडक 

1,000,000.00 

५ 

गहुशे्वरी लहिािी िागष पलिि दखेी गहुशे्वरी लहिािी िागष जोलडने 

सडक, पालथभरा पवुष खिे िदैान हुद ैदलक्षण रेडिस भवन सम्ि जाने 

सडक, रतवुा पिु उत्तर बाधडाडा हुद ै रलव प्रेरोि पम्ि सम्िको 

सडकिे छोएको जिीन, िगंिबारे चौक दखेी पवुष गेउररया खोिा 

हुद ै काठे पिु सम्ि जाने सडक, हाईव े दलक्षण रेडिस भवन उत्तर 

800,000.00 
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िनसनु बोलडङ्ग हुद ै गौररगञ्ज सडक पवुष ठाडो पलिि लभत्र पने 

प्िलटङ्गका सडकहरु , सालबत्रा चौक दलक्षण गउेरीया खोिा 

सम्िका सडक, िाबरबोटे पैनी दलक्षण सयपत्री िागष देखी राधाकृष्ट्ण 

िलन्दर हुद ैसतार डाडा सम्िको सडक, पालथभरा चौक पुवष दलक्षण 

गउेरीया खोिा सम्िको सडकको दायाँ वायाँ ३० लिटर लभत्रका 

जग्गा प्रलत कट्ठा 

६ 

गहुशे्वरी टोि गणेि िलन्दर दलक्षण  लहिािी िागष सडक सम्ि, 

लहिािी िागष दलक्षण  कृर्ी सडक लगता आयि पवुष सम्िको, गहुशे्वरी 

पवुष लहिािी िागष दखेी पवुष दलक्षण नयाँ बस्ती लसतापरुी पलिि 

लकरातेश्वर लिव िलन्दर सम्िको सडकको दायाँ बायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा  

700,000.00 

७ 
राधाकृष्ट्ण िलन्दर पलिि तफष को सडकको दायाँ बायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
600,000.00 

८ 

गहुशे्वरी स्कुि पलिि उत्तर बरडाडा जाने सडक, लत्रवणेी चौक दखेी 

पलिि रतवुा खोिा पवुषका सडकको दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका 

जग्गा प्रलत कट्ठा 

500,000.00 

९ 
लसतापरुी ठाडो बाटो लििडाँडा हुदँ ैवडा नं  .को लसिाना उत्तर ६ र  ५

पवूषका खतेीयोग्य जग्गा प्रलत कट्ठा 
200,000.00 

१० 
सडकिे नछोएको हाईवे दलक्षण गउेररया खोिा लकनारका  जग्गा 

प्रलत कट्ठा 
100,000.00 

११ चाज ुटुिे दलक्षण रतवुा पिु सम्िको पलिि भागका जग्गा प्रलत कट्ठा 25,000.00 
वडा नं. ६ 

क्र  .स.  स्थान  न्रु्नतम मुल्र्  

१ 

लत्रबेणी चौकदखेी िंगिबारे,कांटा चौक,गउेररया कज्बेसम्ि, 

िगंिबारे बजार दखेी लजम्दार चौक हुदं,ै गउेररया बजार  सम्ि 

सडकको  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

1,000,000.00 

२ 

लत्रबेणी चौकदखेी गोहाबारी चौक सम्ि,कांटा चौक दखेी लतनपैनी 

सम्ि, लहिािी बोलडषङ्ग जाने िागष, लिलन िागष, लजम्दार चौक पलिि 

क्षेत्रका, लभिेज होटि पलिि क्षेत्रका सडक दायाँ बायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

800,000.00 
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३ 

दलहचौक दखेी लजबन चौकसम्ि,िालन्तपरु चौक दखेी लजबन 

चौकसम्ि,  रेन्जी चौक दखेी पञ्चकन्यासम्ि, झारबारी कृष्ट्ण प्रसाद 

पोख्रिेको घर हुदं ै रत्नपरु चौकसम्ि, झारबारी संथािचौक दखेी 

आफन्त चौकसम्ि,  झारबारी िालन्तराि आचायषको घर दखेी 

नारायण बान्तवाको घरसम्ि, लिति डांडां चौक दखेी लतन पैनी 

सम्ि लतनपैनी दखेी रत्नपरु चौकबाट जाने बाटो सम्ि, रत्नपुर दखेी 

सोनापरु हुदं ै गोहाबारी सम्ि, गोहाबारी दखेी िलहद िागष भिराई 

चौक हुदं ैवडा नं ७ को लसिाना सम्ि, गोहाबारी दखेी साधचुौतारा 

हुदं ैवडा नं ७ को लसिाना सम्ि,  साध ुचौतारा दखेी सोनापरु चौक 

सम्ि,  रत्नपरु चौक दखेी राि ु टोि सम्ि  गोहाबारी खयरबारी 

िाझीटोि िागष पवुष, दउेलनया चौकदखेी िखंडुब्बाहुदं ै साधचुौतारा 

सम्ि, सफि चौक दखेी िाईतीचौक सम्ि, लजम्दारचौक पवुषका 

सडक दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

500,000.00 

४ 

लतनपैती रत्नपरुबाट जानेबाटो दलक्षण पञ्चकन्याहुदं ै लजबन चौक 

सम्ि, दलहचौक दलक्षणबाट पवुष बेन ुप्रसाद लिवाकोटीको परुानो टोि 

जाने बाटो, फाईटरको घरदेखी पञ्चकन्या जानेबाटो,लभत्री िाखा 

सडक दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

300,000.00 

५ 
गोहाबारीदखेी खयरबारीहुदं ै िाफी टोि जाने बाटोको पलििका 

खोिा प्रभालवत जग्गा प्रलत कट्ठा 
150,000.00 

६ कुनै सडकिे नछोएका खतेीयोग्य जग्गा प्रलत कट्ठा 150,000.00 
 

वडा नं. ७ 
क्र .

स.  
स्थान 

 न्रु्नतम मुल्र्  

१ 

पाडाजङ्ुगी – गौरीगंज सडक खण्डको वडा नं  .को सीिाना दखेी  ६

दलक्षण गउेररया गौरादह सीिाना पिु सम्ि सडक दायाँ बायाँ ३० 

लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

 ?= 15,00,000.  

२ 
िलहदिागष पात्िेघाट जाने बाटो दखेी दक्षीण आयषघाट जाने बाटोको 

चौक सम्ि सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
 ?= 8,00,000.  
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बाह्रघरे बजार क्षेत्र सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत 

कट्ठा 

गउेररया पवूष बारकोटीर् टोिबाट उत्तर तफष  लहिािी बोलडषङ्ग स्कूि 

जाने सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

३ 

गउेररया वजार तल्िो चौक दखेी पवूष गौरादहको सीिानाको पिु सम्ि 

सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

 ?= 6,00,000.  

आयवुलेदक हलस्पटि पवूषको सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका 

जग्गा प्रलत कट्ठा 

सरस्वती िा .लव .को रङ्गपरु छात्रावास दखेी परुानो  प्रहरी चौकीको 

दलक्षणिा रहकेो कल्भटष सम्ि सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका 

जग्गा प्रलत कट्ठा 

िलहदिागष ६ नं  .वडाको सीिाना दखेी बाह्रघरे पात्िेघाट जाने सडक 

सम्ि सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा  

बाह्रघरे बजार दखेी पवूष सरस्वती िा .लव .हदँै  सरस्वती िा .लव .को 

रङ्गपरुिा भएको छात्रावास सम्ि सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

रङ्गपरु दलक्षणका कल्भटष दखेी लियाँटोिी चौक सम्ि सडक  दायाँ 

बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

प्रगतीिागष वडा नं  .को सीिाना दखेी दलक्षण ६  रङ्गपरु बाह्रघरे सडक 

सम्ि जोलडएको क्षेत्र सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत 

कट्ठा 

बाह्रघरे बाजर क्षेत्र छोडेर दलक्षणबाट कल्भटष सम्ि सडक  दायाँ बायाँ 

३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा  

िदन डाँडा पवूषको पिूदखेी पूवष सम्झना चौक सम्ि सडक  दायाँ बायाँ 

३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
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४ 

ििेेङ टोिबाट Ncell Tower (एन सेि टावर  (जाने बाटो सम्ि 

सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

 ?= 4,00,000.  

िलन्दर डाँडा दखेी गउेररया बजार जाने सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

गउेररया पिूदखेी पलिि लवष्ट्णकुट्ठा हदँ ैचारआिी चौक सम्ि र 

प्रगतीिागष Ncell Tower (एन सेि टावर  (पवूष जाने बाटो सम्ि  

सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

बेिडाँगी चौक पलिि बाट लधिािडाँडा हदँ ैउत्तर नयाँ पिू सम्ि 

सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

गउेररया लसंहदवेी थान दखेी उत्तर आयवुलेदक बैलदक हलस्पटि जाने 

सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

आयषघाट जाने बाटो दखेी नौिे चौक सम्ि सडक  दायाँ बाया ँ३० 

लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

५ 

लियाँटोिी चौक दखेी सीता चौक सम्ि सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

 ?= 3,00,000.  

बाह्रघरे दलक्षण चांन्द ूकल्भटष दखेी सीता चौक सम्ि सडक  दायाँ 

बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

बाह्रघरे दलक्षण स .उ.स .चौक बाट पलिि ििािी  चौतारो सम्ि सडक  

दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

रङ्गपरु परुानो प्रहरी चौकी दखेी पलिि उत्तर सरस्वती िा .लव .जाने 

सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

िािध्वन्िा चौक दखेी श्रर्जना चौक, नौलसटे हुदँ ैसरस्वती िा .लव .

जाने बाटो र नौलसटे बाट पवूष प्रगतीिागषिा जोडने क्षेत्रका सडक  दायाँ 

बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
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भिराई चाषकबाट लपङ्गडाँडा हुदँ ैश्रजृना चौक सम्ि सडक  दायाँ बायाँ 

३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

एकता चौक बाट तीन लसटे हुदँ बाह्रघरे जाने सडक  दायाँ बायाँ ३० 

लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

श्रजृना चौक पवूष दखेी पलिि सलुम्निा चौक सम्ि सडक  दायाँ बायाँ 

३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

चारआिी चौक दखेी पलिि िािध्वन्िा चौक दलक्षणको बाटोिा 

जोलडने बाटो सम्ि सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत 

कट्ठा 

लसदे्धश्वर िलन्दर दखेी पवूष आयवुलेदक हलस्पटि सम्ि सडक  दायाँ 

बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

एकता चौक दलक्षणको लसहदवेी िलन्दर दखेी पलिि िलहदिागष सम्ि 

सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

िािध्वन्िा चौक बाट उत्तर िालझ गाउँ हुदँ ै६ नं  .वडाको सीिाना 

सम्ि सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

िािध्वन्िा चौक बाट उत्तर पवूष लपङ्गडाँडा स्कूिको छेउसम्ि र 

निनूा बोलडषङ्ग स्कूि पवूष लकराँत चौक सम्ि सडक  दायाँ बायाँ ३० 

लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

लपङ्गडाँडा उत्तर छेउघर लपपिचौक बाट वडा नं  .र ६  ७ को सीिाना 

हदँ ैप्रगतीिागष हुदँ ैगउेररया उत्तर जोड्ने सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

६ 

सैलनक चौक दखेी पवूष िदनडाँडा हुद ैआचायै टोि, िाकान्िी टोि 

हुदँ ैलसंहदवी प्रर्ा .लव .को पवूष उत्तर सीिाना सम्ि ।  

 ?= 250,000.  
एकता चौक दलक्षणको लसंहदवेी िलन्दरको दलक्षण बाट बाह्रघरे जाने 

सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 
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श्रजृना चौक दलक्षण बाट सैलनक चौक तफष  जाने सडक  दायाँ बायाँ 

३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

लपङ्गडाँडा प्रा .लव .बाट दलक्षण लियाँटोिी सम्ि  सडक  दायाँ बायाँ 

३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

नौिे चौक दखेी दलक्षण गौरादह –को सीिाना सम्ि ५  सडक  दायाँ 

बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

नौिे चौक दखेी डाँडागाउँ र थापा चौक सम्ि सडक  दायाँ बायाँ ३० 

लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

 

िदन डाँडा पवूष दखेी दलक्षण गेउररया खोिा सम्ि सडक  दायाँ बायाँ 

३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा  

७ उि तोलकए वाहकेका सव ैलभत्री बाटाहरु      200,000.00  

८ 

सीता चौक दखेी धरधरे चांन्द ूहोिी कल्भटष दलक्षण सीिसार र धरधरे 

उत्तर चांन्द ूकल्भटष सम्ि सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा 

प्रलत कट्ठा 

      
150,000.00  

ििािी चौतारा दखेी रतुवा खोिा सम्ि सडक  दायाँ बायाँ ३० लिटर 

लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

िहाराज थान चौक बाट दलक्षण गौरादह – सम्ि ५  सरस्वती िा .लव .

दलक्षण लियाँटोिी कल्भटष सम्ि, बाह्रघरे पात्िे घाट हुदँ ैउत्तर िाझी 

डाँडा सम्ि, ठूिो झकाष, बरगाछी चौकबाट दलक्षण जाने सडक  दायाँ 

बायाँ ३० लिटर लभत्रका जग्गा प्रलत कट्ठा 

नौिे चौक पवूषबाट उत्तर सरस्वती िा .लव .जाने  बाटो र सरस्वती 

िा .लव .पलिि बाट दलक्षण जाने सडक   दायाँ बायाँ ३० लिटर लभत्रका 

जग्गा प्रलत कट्ठा 

९ 

रङ्गपरुको उत्तर चौकबाट सरस्वती िा .लव .हदँ ैएकता  चौक, 

िािध्वन्िा र पवूषतफष  प्रगतीिागषको पलिि र पवुष  ६ नं. वडाको 

सीिाना सम्ि खेतीयोग्य जिीन प्रलतकट्ठा । 

 ?= 1,00,000.00  
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सडकिे नछोएको खतेीयोग्य जग्गाहरु प्रलतकट्ठा ।   

१० 

सीता चौक, लियाँटोि, सरस्वती िा .लव .बाह्रघरे  दखेी दलक्षण झकाष 

सम्ि िलहदिागषिे छेकेको पवूषतफष का लभत्री खेतीयोग्य जिीनको िलू्य 

प्रलतकट्ठा । ?= 50000.00 
रतवुा खोिाधारको कसेनीसंग जोलडएको पवुषतफष का जग्गाहरु 

प्रलतकट्ठा ।   

११ रतवुा खोिाधारको जग्गा (पानीको वहाव क्षेत्र) प्रलतकट्ठा । ?= 15000.00 

१२ रतवुा खोिाधारको जग्गा (बगर तथा कसेनी क्षेत्र) प्रलतकट्ठा ।   ?= 25000.00 

 

अनुसूिी २ 

(ऐनको दफा (३) संग सम्वलन्धत) 

१) बहाल करः 

बहाि रकिको १० % असिु गररनेछ ।  

अनुसूिी ३ 

(ऐनको दफा (४) संग सम्वलन्धत) 
१) ब्र्वसार् करः  

क्र  .स.  लववरण  रकम  

१ मलदरा तथा सुलतय जन्र्   
क रक्सी लबयरको लडिर /सप्िायसष  5,000.00 
ख रक्सी लबयरको सब लडिर /सप्िायसष  2,500.00 
ग रक्सी लबयरको खिुा लबिी पसि 1,500.00 
घ चरुोट, लबडी, सलूतषजन्य पदाथषको लडिर पसि 3,000.00 
ङ चरुोट,लबडी, सलूतषजन्य पदाथषको सब लडिर पसि 1,500.00 
च चरुोट,लबडी, सलूतषजन्य पदाथषको खिुा पसि 1,000.00 
छ हल्का पेय पदाथषको लडिर 3,000.00 
ज हल्का पेय पदाथषको सव -लडिर  2,000.00 
झ हल्का पेय पदाथषको खिूा पसि 1,000.00 
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२ लनमायण सामाग्री तथा लवदु्यत सामाग्री पसल 
 

क हाडषवयेर /िलेिनरी/पेन्ट तथा िाबषिको थोक पसि  3,000.00 
ख हाडषवयेर /िलेिनरी/खिुा पसि पेन्ट तथा िाबषिको  2,500.00 
ग लवद्यतु सािाग्री थोक पसि 2,000.00 
घ लवद्यतु सािाग्री खिुा पसि 1,000.00 
ङ ग्िास हाउस आल्िलुनयि रेि 1,000.00 
३ लकराना पसल 

 
क लकराना थोक तथा खिुा पसि 2,000.00 
ख लकराना खिुा पसि 1,000.00 
ग लभत्री सडकिा रहकेा साना लकराना पसि 500.00 
४ होटल सम्बन्धी कर 

 
क िलदरा होटि सलहत स्वीलिङ्ग 7,000.00 
ख होटि िज एण्ड रेषू्टरेन्ट खोिी संचािन गने ररसोटष सिते 10,000.00 
ग रेषु्टरेन्ट, बार 2,000.00 
घ लचया नास्ता साथै लिठाई बनाई लबिी गने पसि 500.00 
ङ साधारण लचया नास्ता बनाई लबिी गने पसि 300.00 
च लचया नास्ता, खाना, िाछा, िास ुबनाई लबिी गने पसि 1,200.00 
छ क्याटररंग पसि 5,000.00 
ज िलदरा सलहतको खाना, नास्ता खवुाउने  1,500.00 
५ कपडा तथा िेन्सी पसल 

 
क कपडा तथा फेन्सी थोक पसि 3,000.00 
ख कपडा तथा फेन्सी खिुा पसि पसि 1,500.00 
ग व्याग पसि 1,500.00 
६ जुिा ि्पल पसल  

 
क जतु्ताको िो रुि 3,000.00 
ख जतु्ता चप्पि लबिी पसि 1,000.00 
ग जतु्ता बनाई लबिी गने पसि 1,200.00 
घ जतु्ता चप्पि उद्योग ठूिो कम्पनी 10,000.00 
७ िाँडा पसल 
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क भाँडा तथा लकचन थोक पसि 3,000.00 
ख भाँडा तथा लकचन खिुा पसि 1,200.00 
ग तािा लपत्तिका भाँडाकूडा बनाई लबिी गने पसि )घरेिु(  1,500.00 
८ सुनिाँदी गहना बनाई लबक्री गनन पसल 4,000.00 
९ स्टेिनरी पुस्तक तथा मलनहारी पसल 

 
क स्टेिनरी तथा पसु्तक थोक 3,000.00 
ख स्टेिनरी तथा पसु्तक खिुा 1,200.00 
ग कस्िलेटक पसि थोक पसि 3,000.00 
घ कस्िलेटक पसि खिुा पसि 1,500.00 
ङ धागो टाक फस्नर थोक पसि 2,000.00 
च धागो टाक फस्नर खिुा पसि 1,000.00 
१० माछा मासू लबक्री पसल 

 
क राँगा, खसी सूंगरू, कुखरुा िध्ये २ वटा सेवा एकै ठाउिा भएिा 2,000.00 
ख राँगा, खसी सूंगरू, कुखरुा िध्ये १ वटा सेवा भएिा 1,000.00 
ग ताजा िाछा, लसिा थोक पसि 2,000.00 
घ ताजा िाछा, लसिा खिुा पसि 800.00 
ङ अण्डा लबिी पसि 800.00 

११ और्लध व्र्वसार् 
 

क और्लध थोक तथा लडस्रीव्यटसष 5,000.00 
ख और्धी पसि र लक्िलनक 2,000.00 
ग और्धी पसि 1,200.00 
घ आयुषवलेदक /होलियोप्यालथक और्लध पसि  1,000.00 
ङ एग्रोभटे थोक पसि 5,000.00 
च एग्रोभटे खिुा पसि 1,000.00 
१२ लसलार् पसल 

 
क सलटंग, सलुटंग सलहतको टेिररंग व्यवसाय 2,000.00 
ख लसिाई पसि ३ थान दखेी िाथीिाई 1,000.00 
ग लसिाई पसि सािान्य 500.00 
घ बलुटक पसि 500.00 
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१३ र्लेकटोलनकस लबक्री पसल 
 

क लरज, लट .लभ. , लड  .लभ लड , िोबाइि, क्यािरा थोक लबिी पसि 5,000.00 
ख लरज, लट .लभ. , लड .लभ.लड. , िोबाइि, क्यािरा खिुा लबिी पसि 2,500.00 
ग लरज, लट .लभ. , लड .लभ.लड. , िोबाइि, क्यािरा ििषत पसि 1,200.00 
घ घडी ििषत पसि 600.00 
ङ लसडी पसि 600.00 

१४ ममयत तथा सम्िार सेवा 
 

क इलन्जन ििषत हभेी, बस, रक वकष  सप 5,000.00 
ख जीप, कार तथा ट्याक्टर ििषत तथा सलभषलसंग 2,500.00 
ग िोटर साइकि ििषत िहरी क्षेत्र  1,500.00 
घ िोटर साइकि ििषत ग्रालिण क्षेत्र  1,000.00 
ङ ररक्सा साइकि ििषत 500.00 
च इिेक्रोलनक्स ििषत 1,000.00 
छ टायर ररसोलिंग, टायर ििषत, हावा भने पप्चर टाल्ने 600.00 
१५ सवारी साधन एजेन्सी, थोक लबक्री पसल तथा पाटय पूजाय पसल 

 
क िोटसष पाटष उत्पादन १५०००।०० 

ख बस रक, ट्याक्टर, लजप, कार प्रलत लडिर 10,000.00 
ग िोटर साइकि लडिर 5,000.00 
घ साइकि लनिाषण तथा लबिी 2,500.00 
ङ िोटर पाटषस, लबिी 2,500.00 
च टायर लडिर 2,000.00 
१६ सन्िार सेवा 

 
क किर ल्याब सेवा 1,000.00 
ख फोटो स्टुलडयो सेवा 1,000.00 
ग लट .लभ .च्यानि प्रसारण सेवा  10,000.00 
घ केबिु च्यानि प्रसारण सेवा 5,000.00 
ङ एफ .एि .प्रसारण सेवा  5,000.00 
च टुर एण्ड राभल्स सेवा 2,000.00 
छ फोटोकलप, लप .लस.ओ. , साइबर क्याफे सेवा 600.00 
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ज कुररयर सेवा 600.00 
झ कम्प्यटूर सप्िायसष 2,000.00 
ञ वदैलेिक रोजगार सेवा िाखा सिते 10,000.00 
१७ ड्रार्लकललनक पसल 600.00 
१८ सैलून तथा व्रू्टीपालयर 

 
क व्यलूटपािषर सेवा तालिि सलहत 2,000.00 
ख व्यलूटपािषर सेवा । हयेाण्सि पािषर 1,000.00 
ग सैिनु 1,000.00 

१९ पेट्रोललर्म पदाथय 
 

क पेरोि पम्प 10,000.00 
ख ग्यासको लडिरलसप र ग्यास चिूो अन्य सािान बेच्ने पसि 2,000.00 
२० कवाडी सामान खररद लबक्री 1,000.00 
२१ ढंूगा, लगटी जम्मा गरी लबक्री गनन 2,000.00 
२२ बांस लबक्री गनन 500.00 
क टेण्ट हाउस, पण्डाि बनाउने / क्याटररङ छुटै   3,000.00 
ख काठ तथा कोइिा खररद लबिी 2,000.00 
२३ िलनयिर तथा िलनयिसय 

 
क लस्टि, काठ, आल्िलुनयिको फलनषचर पसि ठूिो 5,000.00 
ख लस्टि, काठ, आल्िलुनयिको फलनषचर पसि सानो 3,000.00 
ग आल्िलुनयि  पसि 2000.00 
घ स्नकूर, पिू हाउस 1500.00 
ङ लवज्ञापन सेवा 1500.00 
च रोगजारी सेवा )सेक्यररटी सिते(  1500.00 
छ साइनबोडष िेख्ने पेन्टर सेवा 1,000.00 
ज हाउलजगं कम्पनी )जग्गा खररद लबिी(  10,000.00 

झ 

कृर्ी जन्य वस्त ुउत्पादन जस्तै, धान, चािि िकै कोदो, तेिहन 

खररद लबिी गने काटाको वालर्षक 
3,000.00 

ञ सेिर राइस लिि )ठूिो(  10,000.00 
ट सेिर साइस लिि )लिलडयि(  5,000.00 
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ठ लवद्यतूिाइनबाट कूटानी लपसानी पेिानी गने सानो लिि 1200.00 
ड िसिा, लपठो सानो लिि 500.00 
ढ स -लिि स्थापना गरी संचािन गने  5,000.00 
ण कुचो तथा बाँसका सािाग्री लनिाषण तथा लबिी 600.00 
त गिृ उद्योग संचािन गने पसि 3,000.00 
थ लसिने्टबाट सािान बनाई लबिी गने पसि 1,000.00 
द लससा, लससािा रेि िगाई लबिी लवतरण गने पसि 1,000.00 
ध कृर्ी सम्बन्धी नसषरी स्थापना गरी लबिी लवतरण गने 500.00 

न 

बासका सािान बनाई लबिी लवतरण गने व्यवसाय )नाम्िा , 

नाम्िो, डोका, िडुा आदी( 
200.00 

२४ िलिूल, पान पसल 
 

क फिफुि थोक पसि 1,000.00 
ख फिफूि खिुा पसि 400.00 
ग सागसव्जी थोक पसि 1,000.00 
घ सागसव्जी खिुा पसि 300.00 
ङ पान पसि 500.00 
च अफसेट प्रेस 1500.00 
छ लस्िन लप्रन्ट 500.00 
ज दगु्ध तथा दगु्ध पदाथष व्यवसाय गने पसि 500.00 

झ 
पिपुािन व्यवसाय )गाई , भसैी, बाख्रा, बंगरू, कुखरुा, िाछा 

पािन गरी व्यवसाय गने फिष( 
1,000.00 

ञ सनुचाँदी तयारी सािान बेच्ने 3,000.00 
ट अस्पताि संचािन  5,000.00 
ठ लवलवध लकलसिका सािान सप्िायसष तथा एजने्सीहरु 2,000.00 
ड लवलवध घरेि ुउद्योग )िालथका वाहके(  1,000.00 
ढ लवलवध  उद्योगहरु )िालथ  उल्िेख वाहके( 5,000.00 
ण लवलवध कृर्ी सम्बन्धी उद्योगहरु 500.00 
त रेगलजन कभर तथा फलनषलसङ 2,000.00 
थ ढाकाटोपी व्यवसाय 250.00 
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२५ लनमायण व्र्वसार्ी )केलन्िर् र िाखा समेत वालर्यक िुल्क(  
 

क क वगष 20,000.00 
ख ख वगष 15,000.00 
ग ग वगष 10,000.00 
घ घ वगष 5,000.00 

ङ 
ङ गाउँपालिकाबाट ईजाजत प्रदान गररएका साना लनिाषण 

व्यवसायी 
2,500.00 

२६ थूकपा, पाउरोटी उद्योगँ 1,000.00 
२७ एक वटा लिम्नी िएको र्टृा िटृा वालर्यक 30,000.00 
२८ बैंकहरु  
क बालणज्य वैंक - क वगष  15,000.00 
ख बालणज्य वैंक - ख वगष  10,000.00 
ग बालणज्य वैंक - वगषग  5,000.00 
घ लबकास वैंक तथा फाइनान्स -क वगष  10,000.00 
ङ लबकास वैंक तथा फाइनान्स -ख वगष  5,000.00 

२९ सहकारी सम्वन्धी 
 

क सहकारी दताष 3,000.00 
ख सहकारी सलुचकृतको िागी 500.00 
ग बालर्षक ५०िाख सम्िको कारोवारिा 2,000.00 
घ बालर्षक ५०िाख दखेी १ करोड सम्िको कारोवारिा 4,000.00 
ङ बालर्षक १ करोड दखेी ५ करोड सम्िको कारोवारिा 6,000.00 
च  बालर्षक ५ करोड दखेी १० करोड सम्िको कारोवारिा 10,000.00 
छ बालर्षक १० करोड ५० करोड सम्िको कारोवारिा 15,000.00 
ज बालर्षक ५० करोड दखेी िाथीको कारोवारिा 20,000.00 
३० ब्यावसालयक टावर अनिुलत लसफाररस  १०,०००।- 

नोटः किि गा. पा  .िा कारोवार गरेको आधारिा दस्तरु असिु गररने छ ।  
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अनुसूिी- ४ 

(ऐनको दिा (५) संग सम्वलन्धत) 

२) सवारी साधन करः 

क्र  .स.  लववरण र्काई रकम 

१ इ ररक्सा नया दताष दस्तरू   300.00 
२ इ ररक्सा नािसारी दस्तरू   500.00 
३ इ ररक्सा व्ि ूबकू प्रलतगोटा   50.00 
४ इ ररक्सा नलवकरण दस्तरू   300.00 
५ अटो नयाँ दताष   500.00 
६ अटो नािसारी दस्तरू  500.00 
७ अटो व्िबूकू प्रलतगोटा दस्तरू  १००।०० 

८ अटो नलवकरण दस्तरू  ५००।०० 

 

अनुसूिी- ५ 

(ऐनको दिा (६) संग सम्वलन्धत) 

३) लवज्ञापन करः 

क्र  .स.  लववरण  र्काई   रकम  

१ सावषजलनक स्थानहरुका होलडषङ वोडष प्रलत स्क्वायर लफट रु. 70.00  
२ लनजी स्थानहरुका होलडषङ बोडष तथा 

लड .लप.एस .वोडष  

प्रलत स्क्वायर लफट रु. 50.00  

३ लनलज व्यवसायीक बोडष  लनिलु्क  

४ व्यवसायीक लभत्तिेेखन प्रलत स्क्वायर लफट रु. 15.00  
५ लवद्यतुीय पोि वा टेलिफोनको पोििा 

रालखने लवज्ञापन सािाग्री 

प्रलत स्क्वायर लफट रु. 70.00  

६ सावषजलनक र लनजी स्थानिा तुि व्यानर प्रलत स्क्वायर लफट रु. 200.00  
७ सावषजलनक स्थानिा गटे  प्रलत स्क्वायर लफट रु. 300.00  
(सावषजलनक स्थानिा गटे िगाउन गाउंपालिकाको स्वीकृती नलिई िगाउन पाउने छैन ।) 

 
 

अनुसूिी- ६ 
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(ऐनको दिा (७) संग सम्वलन्धत) 

४) बहाल लबटौरी कर (हाट बजार): 

क्र  .स.  लववरण  र्काई   रकम  

१ थान तथा रेलडिने्ट कपडा पसि   30.00 
२ टोपी पसि   10.00 
३ खाद्यान्न दाि चािि आदी पसि लफँजाएर राखकेो   30.00 
४ सव्जी पसि ठूिो   30.00 
५ सव्जी पसि सानो   10.00 
६ फिफूि पसि   30.00 
७ फिािका सािान पसि   30.00 
८ चरुा तथा सङृगारका सािान   10.00 
९ िास ुतथा िाछा पसि   30.00 

१० आिकुो लवउ लविी पसि   20.00 
११ लवजिुीको सािान पसि । लवद्यतुीय सािाग्री   30.00 
१२ सईुटर, साडी, लसरक डसना आदी पसि   30.00 
१३ िलनहारा पसि, भाडा वतषन पसि   30.00 
१४ िाटाको सािान लवलि पसि   10.00 
१५ चना, चटपटे, सवषत लचया पसि   10.00 
१६ पसु्तक पसि, छाता  व्याग, रेडीयो, घडी, जतु्ता, िाईट आदी 

ििषत 

  10.00 

१७ खलटया पसि )िालथ उल्िेख भएको वाहके (    10.00 
१८ चोयाका सािान कुचो आदी पसि   30.00 
१९ फिफूि तथा अन्य वनस्पलत लवरुवा   20.00 
२० साग सव्जी लवउ लवजन तथा लवरुवा   10.00 
२१ जतु्ता चपि   30.00 
२२ लसिा,सकुुटी,अस्थाई हजाि,लिठाई पसि ।  ढुंग्री, पकौडा, चप 

आदी 

  10.00 

२३ अस्थायी काटा    20.00 
२४ रु ५०० भन्दा सानो पजुी भएको पसि )ढकी बाल्टीन , टोकरी(   5.00 
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२५ केखाष बजारको टहरा प्रलतकोठा वालर्षक रु   6,000.00 
२६ क्याम्पा बजारको टहरा प्रलतकोठा वालर्षक रु   5,000.00 
२७ िगंिवारे बजारको टहरा प्रलतकोठा वालर्षक रु   5,500.00 
२८ रंगपरु तथा अन्य बजार टहरा प्रलतकोठा वालर्षक रु   1,200.00 
२९ सरङपाडा बजार टहरा प्रलतकोठा वालर्षक रु   1,200.00 
३० ६ नं  .वडा कायाषिय अगाडी सटर िालसक रु    1,500.00 
३१ सटर तथा टहरा नािसारी दस्तरु रु   1,000.00 
३२ सावषजलनक ऐिानी प्रलत जग्गा उपयोग वापत प्रलत कठ्ठा रु.  50.00 

 
अनुसूिी- ७ 

 (ऐनको दिा (८) संग सम्वलन्धत) 

५) सेवा िुल्क, दस्तुरः  

क्र .स.  लववरण रकम 

१ लनवेदनको लटकट बापतको रकम 10.00 
२ लसिाररस दस्तूर  
क) नेपािी नागररकताको साधारण लसफाररस  100.00 
ख) नेपािी नागररकताको सनाखत लसफाररस   150.00 
ग) नेपािी नागररकताको सरजिीन सलहतको लसफाररस  250.00 

घ) नेपािी नागररकताको जन्ि, लववाह, बसोवास अन्य लकटानी 

लसफाररस  

150.00 

३ जग्गा सम्बन्धीको लसिाररस  
क  जग्गा जोतभोगको साधारण लसफाररस गदाष ५ कठ्ठा सम्ि ३०० सो 

भन्दा िाथीिाई रु.  

500.00 

ख जग्गा चारलकल्िाको लसफाररस गदाष ५ कठ्ठा सम्ि रु  .३००   सो भन्दा 

वढीिाई रु. 

500 

ग जग्गा नािसारीको लसफाररस गदाष  ५ कठ्ठा सम्ििाई रु  .सो  १००

भन्दा िाथीिई  

200.00 



 

jif{ @, c+s !, ldltM @)&%÷)%÷!* 

sdn ufpFkflnsf  
 

घ जग्गा नािसारीको लसफाररस गदाष  ५ कठ्ठा सम्ििाई रु  .सो  १००

भन्दा िाथीिई  

200.00 

ङ जग्गाको िोलह िगतकिा  गदाष लसफाररस दस्तरु रु.  500.00 
च जग्गाको िलु्याकंन लसफाररस गदाष रु  .।१०००००- को रु. 100.00 

छ आयश्रोत िलु्याकंन लसफाररस गदाष रु  .।१०००००- को रु. 100.00 

४ घरबाटो लसिाररस सम्बन्धमाः   
क िहने्ि राजिागष )िोकिागष (र पाडाजुगंी , गौररगजं कािोपते्र सडकिे 

छोएको जग्गाको लसफाररस गदाष  रु.  

1,000.00 

ख अन्य सडकको लसफाररस गदाष  रु. ५००।०० 

५ बाटो सम्बन्धी लसिाररस घर िएमा घरको लसिाररस  
क  तख्ता, सेन्टर बेरा, बांसभाटा बेरा, लटन छाना घरको 250.00 
ख  इटाको गारो लटन छाना घरको  300.00 
ग  इटा गारो छत ढिाई एकतिे पक्की घर  350.00 
घ  इटा गारो छत ढिाई दईु भन्दा िालथ  500.00 
६ पूजायमा घर कार्म गनन लसिाररस दस्तूर  
क साधारण टाटी बेरा घर  200.00 
ख काठ तख्ता, सेन्टर बेरा, बांस टाटी लटन छाना  300.00 
ग इटा गारो छत ढिाई एकतिे पक्की घर  600.00 

घ इटा गारो छत ढिाई दईु भन्दा िालथ प्रलत तिा रु  .का दरिे  ५००

जोडेर लिने । 

 

७ पूजायमा तीन पुस्ते, िोटोटाँस, ना .नं .समेत कार्म गनय र 

प्रलतलललप सम्बन्धी 

 

क पजूाषिा बाब,ु बाजकेो नाि कायि गनष, ना .नं .र फोटो टास्न  

िािपोतिाई लसफाररस गदाष  

500.00 

ख पजुाष हराएको प्रलतलिलप लिनका िागी 500.00 
८ जग्गा नरबढी र नरघटी सम्बन्धी लसिाररस  



 

jif{ @, c+s !, ldltM @)&%÷)%÷!* 

sdn ufpFkflnsf  
 

क िोकिागष )िहने्ि राजिागष (र पाडाजङुगी गौररगजं कािोपते्र सडकिे  

छोएको जग्गाको पजूाष लिन लसफाररसपलछ कुनै बाटो कािोपते्र भएिा 

सो स्थानका िागी यही बदुाँ अनसूार कायि गररनेछ ।  

1,000.00 

ख नहर घटीको प्रलत लसफाररस  500.00 

ग बजार के्षत्रको जग्गा नहर वढी प्रलत धरु  1,000.00 

घ लभत्री सडकिे छोएका तथा अन्य जग्गा लसफाररस 500.00 

९ पेन्सन सम्बन्धी लसिाररस  

क नेपािी सेनाका पेन्सन नािसारी  500.00 

ख लब्रलटि तथा भारतीय सेनाको पेन्सन नािसारी  1,000.00 

ग पेन्सन सम्बन्धी पाररवाररक लववरण  500.00 

घ पेन्सनवािाको ितृ्य ुपलछको रहपि पेन्सन लिने लसफाररस दस्तरु  500.00 

ङ पेन्सन सम्बन्धी अन्य लसफाररस  500.00 

च पेन्सन पटृािा नाि, जन्िलिलत फरक परे एउटै हो भनी लसफाररस  1,000.00 

छ जनुसकैु कायषको स्थिगत सजषलिन गनुषपने भएिा सजषलिन दस्तरु प्रलत 

सजषलिन  

500.00 

१० घरसार तथा लनजी वनको काठ दाउराको लसिाररस सम्बन्धमा  
क काठको परूानो घर भत्काई अन्य स्थानिा िादा एकतिे घरको 

लसफाररस दस्तरु 

300.00 

ख दइू तिे काठको परुानो घर भत्काई अन्य ठाउँ िादा  500.00 

ग सखवुा काठ सम्बन्धी वनिाई लसफाररस एक टिको  2,000.00 

घ लससौ र अन्य जात कदि, आप, लटक आलद प्रलत रकको लसफाररस  1,500.00 
ङ सखवुा काठ वनिाई लसफाररस गदाष प्रलत टयाक्टर  500.00 

च लससौ र अन्य जात कदि, आप, लटक आलद प्रलत ट्याक्टरको 

लसफाररस  

400.00 

छ दाउरा प्रलत टि  750.00 
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ज दाउरा प्रलत टयाक्टर  500.00 
झ घरकाजको िागी वनिाई लसफाररस गदाष प्रलत लसफाररस रु  .।२५०- र 

व्यवसालयक कायषको िागी रु  .।५००-  

 

ञ घरसारिा आफ्नो लनजी जग्गािा रहकेो रुख र काठ लनजी प्रयोजनको 

िागी ओसारपसार गदाष रु  .।२५०- र व्यवसालयक प्रयोजनको िागी 

रु  .।५००-  

 

११ नाता प्रिाणीत लसफाररस 300.00 

१२ स्थायी बसोवास र चािचिन सम्बन्धी 150.00 

१३ जन्ि, ितृ्य,ु लववालहत, वसाई सराई, सम्वन्ध लवच्छेद लसफाररस 200.00 

१४ अलववालहत लसफाररस )सजषलिन अलनवायष(  500.00 

१५ वदैलेिक रोजगारको िागी दालयत्व बहन 400.00 

१६ उद्योग दताष सम्बन्धी रु  .िाख सम्ि पुँजीिाई सजषलिन सलहत ५  1,000.00 

१७ उद्योग दताष सम्बन्धी रु  .िाख भन्दा िाथी पुँजीिाई सजषलिन ५  सलहत  

रु .वा प्रलतिाख रु१००० . ५० िे हुन आउने रकि िध्ये जनुवढी हुन्छ 

सोही रकि  

 

१८ संघ, संस्था, क्िब दताष लसफाररस 1,000.00 

१९ संघ, संस्था, क्िब नलवकरण 500.00 

२० पान नं  .र कर चिुाको  500.00 

२१ उद्योग बन्द भएको लसफाररस 500.00 

२२ लवद्यतु, टेलिफोन, खानेपानी जडान 100.00 

२३ नाि, थर फरक परेको लसफाररस 200.00 

२४ आलदबासी जनजालत, दलित लसफाररस 150.00 

२५ लनजी लबद्यािय कक्षा थप लनवदेन दस्तरु 5,000.00 

२६ लनजी लबद्यािय कक्षा थप अनिुती दस्तरु 1,000.00 
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२७ लनजी लबद्यािय दताष आधारभतू  2,500.00 
२८ लनजी लबद्यािय दताष िा .लव .स्तर  5,000.00 
२९ प्रालवलधक लिक्षािय, ट्यिुन सेन्टर िागयत सेवाििूक व्यवसाय  2,000.00 
३० सािदुालयक लबद्यािय दताष, कक्षा थप लनवदेन दस्तरु 2,500.00 

३० सािदुालयक लबद्यािय दताष, कक्षा थप अनिुलत लनवदेन दस्तरु 

लनिलु्क 

 

३१ नाबािक पररचयपत्र लसफाररस 150.00 

३२ पाररवाररक लववरण प्रिालणत )सजषलिन सलहत(  500.00 

३३ लसफाररस पनूः प्रिालणकरण दस्तरू अन्य लनकायको िात्र 200.00 

३४ पंजीकरणको जररवाना सम्बन्धी  
व्र्लक्तगत घटना दताय गदाय घटना घटेको ३५ लदन सम्म लनःिुल्क र ३५ लदन िन्दा मालथ 

घटना दताय गनय आउदा लनम्न अनूसारको जररवाना ललने 

क जन्ि, ितृ्य,ू बसाई सराई, लववाह, सम्बन्ध लवच्छेद  50.00 

ख व्यलिगत घटना दताष प्रिाण हराई प्रलतलिलप  75.00 

३५ जनसंख्या सम्बन्धी दस्तरू  

क अन्य स्थानबाट बसाईसरी आउदा र सगोििा रहकेो जनसंख्या फोर 

गरी कायि गदाष  

100.00 

ख जनसंख्याको प्रलतलिलप 150.00 
३६ छपाई फारि लबिी सम्बन्धिा  
क लनवदेन फारि प्रलत पाना 15.00 
ख नागररकताको अनसुचूी  40.00 

ग व्यवसाय प्रिाण पत्र प्रलतगोटा 125.00 

घ जनसंख्या काडष प्रलतगोटा  50.00 

३७ आफ्नो जग्गािा उव्जाएको कृर्ीजन्य वस्त ुआफु बसेको अन्य गा .पा .

वा न .पा.िा िादा सोको लसफाररस िाग प्रलत लसफाररस   

150.00 
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३८ लसफाररसहरु हराए प्रलतलिलप  100.00 

३९ िौचािय पररचय पत्र प्रलतलिप 50.00 

६) न्र्ार्ीक दस्तुर िुल्कहरु: 

क्र  .स.  लववरण रकम 

१ लफराद दस्तरु २००।०० 

२ प्रलतउत्तर दस्तरु १००।०० 

३ नक्कि प्रलतपाना दस्तरु  ५।०० 

४ न्यायी दस्तरु िलु्कः  

क पलहिो पलच्चस हजार रुपैया सम्ि भएिा ५००।०० 

ख पचास हजार रुपैया सम्ि भएिा दोश्रो पच्चीस हजार सम्ििको 

िालग सय कडा ५ का दरिे 

 

ग एक िाख रुपैयाँ सम्ि भए तेश्रो पचास हजार रुपैयाँ सम्िको िालग 

सयकडा तीन दिििब पाँचका दरिे, 

 

घ पाँच िाख रुपैयाँ सम्ि भए चौथो चार िाख रुपैयाँ सम्िको िालग 

सयकडा दईुका दरिे,  

 

ङ पच्चीस िाख रुपैयाँ सम्ि भए पाँचौं बीस िाख रुपैयाँ सम्िको 

िालग सयकडा एक दिििब पाँचका दरिे,  

 

च पच्चीस िाख रुपैयाँ भन्दा िालथ जलत सकैु भएतापलन बढी अङ्क 

जलतको िालग सयकडा एकका दरिे  

 

 

७) घरनकसा पास सम्बन्धी दस्तुर 

क्र .

स.  
लववरण 

प्रलत वगय 

लिट 
/sd 

१ पक्की छत भएको भवनिाई  प्रलत वगष लफट 5.00 
२ पक्की गाह्रो लटनको छाना भएको घर प्रलत वगष लफट 1.00 
३ कम्पाउण्ड बाि                       प्रलत वगष लफट 2.00 
४ फारि दस्तरु    500.00 
५ िेआउट    700.00 
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६ नािसारी लनवदेन दस्तरु    200.00 
७ लनिाषण सम्पन्न प्रिाण पत्र   250.00 

८ काठको सेन्टरवरेा अलभिेलख करण लनयलित     500.00 
९ पक्की गाह्रो लटनको छाना भएको भवनिाई 

)परुानो घर(अलभिेलख करण  लनयलित   

प्रलत वगष लफट 2.00 

१० पक्की छत भएको भवनिाई )परुानो 

घर(अलभिेलख करण लनयलित    

प्रलत वगष लफट 7.00 

 नक्सा नािसारी     
११ रलजष्टिेन पास  भइ आएको पक्की छत भएको 

भवनिाई 

  िाग्ने दस्तरुको २५ 

प्रलति लतनुषपने 

१२ रलजस्टेसन  पास भई आएको पक्की गाह्रो लटनको 

छाना भएको भवनिाइ 

  िाग्ने दस्तरुको २५ 

प्रलति लतनुषपने 

१३ ितृ्य ुपलछको नािसारी गदाष पक्की छत    िाग्ने दस्तरुको २५ 

प्रलति लतनुषपने 

१४ ितृ्य ुपलछको नािसारी गदाष पक्की लटनको छानो                  िाग्ने दस्तरुको २५ 

प्रलति लतनुषपने 

१५  वकस पत्र र अिंवन्डाको पक्की लटन    िाग्ने दस्तरुको २५ 

प्रलति लतनुषपने 

 उद्योगहरुको हकिा लिएको दस्तरुको वरावर लिने     
१६ जसु फ्याक्री /उद्योग     25,000.00 

१७ लििा िेख   1,000.00 
१८ पानी / पेयजि उद्योग    1,000.00 
२० जग्गा नाँप दस्तरु   1,000.00 
२१ डुिवुा व्यापारी / साईकि/पोका/ठेिा/लटनका 

वाक्सा /कुकर/ ग्यास  चिुो /भाडा 

व्यापारी/गिैचा/हरेकिाि वालर्षक  

  1,000.00 

२२ लसरक वनाउने धलुनया )डुिवुा(   वालर्षक   1,000.00 

२३ लसरक वनाउने धलुनया )डुिवुा(   पसि / िलेसन    1,500.00 
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सलहतको वालर्षक  

२४ अनालधकृत चल्िा व्यापारीिाई प्रविे लनर्धे गने 

यदी त्यस्तो पाईएिा रु  .।५०००- जररवाना गरी 

चल्िा नष्ट गने ।  

   

२५ सावषजलनक पलतष, ऐिानी जग्गािा बसोवास गने 

व्यालििाई प्रलत किा )लवटौरी कर वापत (रु.   

  50.00 

२६ प्रोजके्टर प्रयोग गरेवापत भाडा प्रत्येक लदनको रु.    500.00 
२७ गा  .पा.  हि प्रयोग गरे वापत प्रलतलदन रु.   500.00 

२८ गा  .पा.  हि प्रयोग गरे वापत वडा नं  .को७ र  ६   

प्रलतलदन रु. 

  500.00 

२९ केखाष बजारको टहरा वालहर व्यापार गने 

व्यापारीहरुिाई लवटौरी वापत प्रलत लफट रु.  

  50.00 

३० क्याम्पा बजारको टहरा वालहर व्यापार गने 

व्यापारीहरुिाई लवटौरी वापत प्रलत लफट रु.  

  25.00 

३१ सरङपाडा बजारको टहरा वालहर व्यापार गने 

व्यापारीहरुिाई लवटौरी वापत प्रलत लफट रु.  

  10.00 

३२ सियगढ बजारको टहरा वालहर व्यापार गने 

व्यापारीहरुिाई लवटौरी वापत प्रलत लफट रु.  

  15.00 

३३ िगंिवारे बजारको टहरा वालहर व्यापार गने 

व्यापारीहरुिाई लवटौरी वापत प्रलत लफट रु.  

  30.00 

३४ गउेररया बजारको टहरा वालहर व्यापार गने 

व्यापारीहरुिाई लवटौरी वापत प्रलत लफट रु.  

  10.00 

३५ रंगपरु बजारको टहरा वालहर व्यापार गने 

व्यापारीहरुिाई लवटौरी वापत प्रलत लफट रु.  

  10.00 

३६ बाह्रघरे बजारको टहरा वालहर व्यापार गने 

व्यापारीहरुिाई लवटौरी वापत प्रलत लफट रु.  

  10.00 

३७ जे  .लस .लभ .प्रयोग गदाष प्रलत घण्टा     1,500.00 

३८ ट्याक्टर प्रयोग गदाष गाउँ कायषपालिकािे लनणषय गरे विोलजि हुने 
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८. सडक सेवा िुल्कः 

क) 

क्र. स. लववरण बालर्यक 

१ ठूिा रक लटपर िरी र अन्य हलेभ गाडी आदी ६५००।०० 

२ ठुिा बस लिनी रक आलद ५५०० ।०० 

३ लिनी बस ५००० ।०० 

४ रयाक्टर ५००० ।०० 

५ लनलज वा भाडाका लजप कार लपक अप भने िाइिो आलद २५०० ।०० 

६ टेम्पो अटो आलद २००० ।०० 

७ लसलट सफारी  १५०० ।०० 

ख) 

क्र. 

स. 
लववरण दैलनक 

१ लरपर  40.00 
२ रक  30.00 
३ ट्याक्टर 30.00 
४ वस 25.00 
५ िाइिो 20.00 

६ भने लपकप 15.00 
७ अटो  10.00 
८ लसटी 5.00 
९ लरपर  200.00 

१० रक  150.00 

११ ट्याक्टर 100.00 
 

 

 

 


