
 

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्डः २                    संख्यः २              मित ः २०७५/०३/१० 

भाग - १ 
बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 

 

 

 

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,  २०७५ 

प्रस्तावनााः बयन्नीगढी ज्गढ गयउँपयमिकयको आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को अथिसम्बन्धी प्रस् यवियई 
कय्यिन्व्न गनिको तनमित्त स्थयनी् कर  थय शुल्क संकिन गने, छुट दिने  थय आ् संकिनको 
प्रशयसतनक व््वस्थय गनि वयञ्छनी् भएकोिे, नेपयिको संववधयनको धयरय २८८ को उपधयरय (२) 
बिोजजि बयन्नीगढी ज्गढ गयउँपयमिकयको िोस्रो गयउँसभयिे ्ो ऐन बनयएको छ ।  

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) ्स ऐनको नयि “आर्थिक ऐन, २०७५” रहेको छ । 
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(२) ्ो ऐन २०७५ सयि सयउन १ ग ेिेखख बयन्नीगढी ज्गढ गयउँपयमिकय क्षेत्रिय ियग ू
हुनेछ। 

२. सम्पतत कराः गयउँपयमिकय क्षेत्रमभत्र अनुसूर्ि (१) बिोजजि एकककृ  सम्पवत्त कर/ घरजग्गय 
कर िगयइने र असूि उपर गररनेछ । 

३. भूलम कर (मािपोत): गयउँपयमिकय क्षेत्रमभत्र अनुसूर्ि (२) बिोजजि भूमि कर (ियिपो ) 
िगयइने र असूि उपर गररनेछ । 

४. घर वहाि कराः गयउँपयमिकय क्षेत्रमभत्र कुनै व््जत  वय संस्थयिे भवन, घर, पसि, ग््यरेज, 
गोियि, टहरय, छप्पर, जग्गय वय पोखरी पूरै/आंमशक  वरिे वहयििय दिएकोिय अनुसूर्ि (३) 
बिोजजि घर जग्गय वहयि कर िगयइने र असूि उपर गररनेछ । 

५. व्यवसाय कराः गयउँपयमिकय क्षेत्रमभत्र व््यपयर, व््वसय् वय सेवयिय पूँजीग  िगयनी र आर्थिक 
कयरोवयरकय आधयरिय अनुसूर्ि (४) बिोजजि व््वसय् कर िगयइन ेर असूि उपर गररनेछ। 

६. जडिबुटी, कवािी र जीवजन्तु कराः गयउँपयमिकय क्षेत्रमभत्र कुनै व््जत  वय संस्थयिे ऊन, 
खोटो, जडडबुटी, वनकस, कवयडी ियि र प्रिमि  कयनूनिे तनर्ेध गररएको जीवजन्  ु
वयहेककय अन्् ि ृ वय ियररएकय जीवजन् ुको हयड, मसङ, प्वयँख, छयिय जस् य बस् ुको 
व््वसयत्क कयरोवयर गरेवयप  अनुसूर्ि (५) बिोजजिको कर िगयइने र असूि उपर 
गररनेछ। 

७. सवारी साधन कराः गयउँपयमिकय क्षेत्रमभत्र ि यि भएकय सवयरी सयधनिय अनुसूर्ि (६) बिोजजि 
सवयरी सयधन कर िगयइने र असुि उपर गररनेछ ।  र, प्रिेश कयनुन स्वीकृ  भई सो 
कयनुनिय अन््थय व््वस्थय भएको अवस्थयिय सोदह बिोजजि हुनेछ ।  

८. ववज्ञापन कराः गयउँपयमिकय क्षेत्रमभत्र हुने ववज्ञयपनिय अनुसूर्ि (७) बिोजजि ववज्ञयपन कर 
िगयइने र असूि उपर गररनेछ ।  र, प्रिेश कयनुन स्वीकृ  भई सो कयनुनिय अन््थय 
व््वस्थय भएको अवस्थयिय सोदह बिोजजि हुनेछ । 

९. मनोरञ्जन कराः गयउँपयमिकय क्षेत्रमभत्र हुने िनोरञ्जन व््वसय् सेवयिय अनुसूर्ि (८) 
बिोजजि व््वसय् कर िगयइने र असुि उपर गररनेछ ।  र, प्रिेश कयनुन स्वीकृ  भई 
सो कयनुनिय अन््थय व््वस्थय भएको अवस्थयिय सोदह बिोजजि हुनेछ । 

१०. बहाि बबटौरी शुल्काः गयउँपयमिकय क्षेत्रमभत्र आफुिे तनियिण, रेखिेख वय संियिन गरेकय 
अनुसूर्ि (९) िय उल्िेख भए अनुसयर हयट बजयर वय पसििय सोही अनुसूर्ििय भएको 
व््स्थय अनुसयर बहयि बबटौरी शुल्क िगयइने र असूि उपर गररनेछ । 
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११. पार्कि ङ शुल्काः गयउँपयमिकय क्षेत्रमभत्र कुनै सवयरी सयधनियई पयककि ङ सुववधय उपिब्ध गरयए 
वयप  अनुसूर्ि (१०) बिोजजि पयककि ङ शुल्क िगयइने र असूि उपर गररनेछ । 

१२. सेवा शुल्क, दस्तुराः गयउँपयमिकयिय तनियिण, संियिन वय व््वस्थयपन गरेकय अनूसूर्ि (११) 
िय उजल्िखख  स्थयनी् पूवयिधयर र उपिब्ध गरयइएको सेवयिय सेवयग्रयहीबयट सोही अनुसूर्ििय 
व््वस्थय भए अनुसयर शुल्क िगयइने र असूि उपर गररनेछ । 

१३. कर छुटाः ्स ऐन बिोजजि कर त ने ियत्त्व भएकय व््जत  वय संस्थयहरुियई कुनै पतन 
ककमसिको कर छुट दिईने छैन ।  

१४. कर तथा शुल्क संकिन सम्बन्न्ध कायिववर्धाः ्ो ऐनिय भएको व््वस्थय अनुसयर कर  थय 
शुल्क संकिन सम्बजन्ध कय्िववर्ध गयउँ कय्िपयमिकयिे  ोके अनुसयर हुनेछ । 

अनुसुची १: सम्पवि कर 

१. सम्पवि मूल्याङ्कन दस्तूराः सम्पवत्त िूल््यङ्कन िस् ूर िूल््यङ्कन कय्ि हुन आएको 
िूल््को ०.५ प्रत श कय िरिे मिने । 

२. घर तनमािण नक्सापास दस्तूराः घर तनियिण नतशयपयस िस् ुर तनम्न बिोजजि मिने । 

लस.नं. वववरण रकम 
१. तनवेिन फयरि १००.०० 
२. वपिर सदह  ढियन गरी तनियिण गररने घरियई प्रत  वगि कफट ४.०० 
३. वपिर बयहेक ढियन गरी तनियिण गररने घरियई प्रत  वगिकफट ३.०० 
 ढियन बयहेक तनियिण तनियिण गररने घरियई प्रत  वगिकफट २.०० 
४. ियटोको जडयन घर तनियिण गनेियई प्रत  वगिकफट १.०० 
५. नतशय नयिसयरी  थय नववकरण वयप  प्रत््ेक पटक ५००.०० 
६. सयववक घर पररव िन नहुने गरी ििि  गनुि परेिय १००.०० 
७. नतशय पयस सम्बन्धी कय्ि सम्पन्न प्रियणपत्र ५००.०० 
८. पयस भएको नतशयको  २५०.०० 
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३. चार र्कल्िा प्रमाणणत दस्तूराः ियरककल्िय प्रियखण  मसफयररस दिँिय प्रत  ककत्तय तनम्न 
बिोजजि क्षेत्रफि भएको जग्गयहरूिय तनम्न बिोजजि सेवय शुल्क मिने । 

लस.नं. वववरण रकम 
१. आधय रोपनीसम्िको जग्गयको  १००.०० 
२. एक रोपनीसम्िको जग्गयको २००.०० 
३. एक रोपनीभन्िय बढी ५ रोपनी सम्िको  ३००.०० 
४. ५ रोपनी भन्िय बढी १० रोपनी सम्िको  ५००.०० 
५. १० रोपनी भन्िय बढी जत सुकै भएपतन   १०००.०० 

 

अनुसुची २: भूलम कर (मािपोत) 

 भूलम/घर कर (मािपोत) 

क) भूलम कराः अको कयनून नबनेसम्ि तनम्नयनुसयर कर मिने ।  

लस.नं. वववरण रकम 
१. १० रोपनीसम्ि बयवर्िक रु. २०.०० 
२. १० रोपनी िेखख २० रोपनीसम्ि वयवर्िक रु. ५०.०० 
३. २० रोपनीिेखख ३० रोपनीसम्ि वयवर्िक रु. १००.०० 
४. ३० रोपनीिेखख ५० रोपनीसम्ि वयवर्िक रु. २५०.०० 
५. ५० रोपनीिेखख १०० रोपनीसम्ि वयवर्िक रु. ५००.०० 
६. १०० रोपनीभन्िय ियर्थ वयवर्िक रु. १०००.०० 
 

ख) घर कराः घर कर तनम्नयनुसयर मिइने छः 

लस.नं. वववरण रकम 
१. सयधयरण झुपडी घरको वयवर्िक २५.०० 
२. ढंुगय ियटोको जोडयई भएको कच्िी घरको वयवर्िक ६०.०० 
३. मसिेन्ट जोडयईको पतकी घरको वयवर्िक १००.०० 
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अनुसुची ३: घर वहाि कर 

घर बहयि कर १० प्रत श  िगयईन ेछ । 

अनुसुची ४: व्यवसाय दताि र कर 

व्यवसाय कराः व््वसय् कर वयवर्िक रुपिय तनम्नु अनुसयर मिइनेछ । 

लस.नं. वववरण रकम 
१. होटि/ िज/ रेष्टुरेण्ट   
 १० कोठयभन्िय ियर्थ एसी भएको होटि, रेष्टुरेण्ट  ५०००.०० 
 ५ कोठयभन्िय बढी कोठय भएको िज  थय खयन भएको होटि २०००.०० 
 िज ियत्र भएको िज  १०००.०० 
 सयधयरण खयनय, नयस् य, िज  १०००.०० 
 रेष्टुरेण्ट ियत्र  ५००.०० 
२. मासु पसि  
 रयँगयको सिे  सबै प्रकयरको ियसू ियत्र बेच्ने  १०००.०० 
 खरी र कुखरुयको बेच्ने ८००.०० 
 कुखरुय ियछय बेच्ने ५००.०० 
३. मददरा पसि वावषिक इजाजत तथा नववकरण   
 इजयज  प्रयप्  वव रक िदिरय पसि  ७०००.०० 
 इजयज  प्रयप्  थोक िदिरय पसि   ४०००.०० 
 इजयज  प्रयप्  खदु्रय िदिरय पसि  ३०००.०० 
४. कोल्ि डिङ्कस पसि ५००.०० 
५. सून चाँदी गहना पसि २०००.०० 
६. रेडियो/ मोवाइि ववर्ि तथा ममित  १५००.०० 
७. सञ्चार सेवा ५००.०० 
८. घडि ववर्ि तथा ममित  २००.००  
९. केवि दटलभ सेवा २०००.०० 
१०. फोटो स्टुडियो  
 किर ल््यव १०००.०० 
 फोटो स्टुडड्ो ५००.०० 
११. हजाम ५००.०० 
१२. टेिररङ  
 आधतुनक २०००.०० 
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 सयियन्् १२००.०० 
१३. जुिा पसि  
 जुत्तय मसियई र बेच्ने १०००.०० 
 जुत्तय ििि  ियत्र गने २५०.०० 
१४. मोटर वकि शप   
 गयडीको वडी बनयउने  थय ििि   २५००.०० 
 िोटर सयइकि सदह  ववमभन्न सवयरी सयधन ििि   २५००.००  
 सम्पूणि सवयरी सयधन ििि  र पयटिस ्बेच्ने  २५००.०० 
 िोटर सयइकि ियत्र ििि  गन े १५००.०० 
 सम्पूणि सवयरी सयधन ििि  गन े १५००.०० 
 गयडीहरू ििि  र पयटिस ्बेच्ने १५००.०० 
 िोटर सयइकि ििि  र पयटिस ्बेच्ने १५००.०० 
 गयडी ििि  ियत्र गन े १०००.०० 
 िोटर सयइकि ििि ियत्र गने १०००.०० 
१५. छापाखाना  
 अपसेट प्रेस १५००.०० 
 सयधयरण प्रेस १०००.०० 
१६. स्वास््य सेवा  
 अस्प यि ४०००.०० 
 पोिी जतितनक ३०००.०० 
 थोक िेडडकि ३०००.०० 
 िेडडकि २०००.०० 
१७. मेटि वकि शप २०००.०० 
१८. काष्ट उद्योग  
 कयठ र्िरयनी िेमशन सदह  कयठहरूको ववमभन्न फतनििर र अरू 

कयठहरूको झ््यि ढोकय आदि बनयउने  
५०००.०० 

 कुनै एक ियत्र बनयउने  १५००.०० 
१९. ईटय भट्टय र ईटय डडपो  
 ईटय भट्टय  २५००.०० 
 ईटय डडपो १५००.०० 
२०. कम्प्युटर इन्न्सट्यूट १०००.०० 
२१. दाउरा डिपो १०००.०० 
२२. पान पसि २५०.०० 
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२३. बेकरी उद्योग र बेकरी पसि  
 उद््ोग  १५००.०० 
 पसि १०००.०० 
२४. तरकारी र फिफूि पसि १२००.०० 
२५. र्चया पसि ५००.०० 
२६. लमिहरू  
 १० हजि पयवरभन्िय ियर्थको क्षि यको मििियई- कुटयनी, वपसयनी, पेियनी  २५००.०० 
 सो भन्िय कि हजि पयवर क्षि यको मििियई कुटयनी, वपसयनी १५००.०० 
२७. डििर  ५०००.०० 
२८. साइकि, भािा तथा ममित ५००.०० 
२९. ठेकदार  
 नेपयि सरकयरको इजयज  प्रयप्  क वगिको ठेकेियर  २५०००.०० 
 नेपयि सरकयरको इजयज  प्रयप्  ख वगिको ठेकेियर १५०००.०० 
 नेपयि सरकयरको इजयज  प्रयप्  ग वगिको ठेकेियर १००००.०० 
 नेपयि सरकयरको इजयज  प्रयप्  ख वगिको ठेकेियर ५०००.०० 
३०. कपिा पसि २५००.०० 
३१. र्कनारा पसि  
 थोक सदह को ककनयरय पसि  २५००.०० 
 पियस हजयर भन्िय बढी िगयनी भएको ककनयरय पसि  १०००.०० 
 सो भन्िय कि िगयनी भएको ककनयरय पसि  ५००.०० 
३२. खाद्य पसि  
 थोक सदह को खयद्् पसि  १५००.००  
 खदु्रय ियत्रको खयद्् पसि  १०००.००  
३३. भाँिा पसि  
 थोक ववके्र य १५००.०० 
 खदु्रय १०००.०० 
३४. चरुा धागो तथा श्रङृ्गारका सामान पसि   
 थोक सदह को पसि  १५००.०० 
 पियस हजयरभन्िय बढी िगयनी भएको पसि  १०००.०० 
 सो भन्िय कि िगयनी गने पसि  ५००.०० 
३५. कुखरुा पािन  
 ियरस् भन्िय वढी कुखरुय पयल्ने २५००.०० 
 ियरस् भन्िय कि कुखरुय पयल्ने १५००.०० 
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३६. तयारी पोशाक (फेन्सी पसि) २०००.०० 
३७. तैयारी जुिा पसि १०००.०० 
३८. दन्त न्क्ितनक १०००.०० 
३९. हाििवेयर पसि २५००.०० 
४०. इिेन्क्िक पसि  १५००.००  
४१. कानूनी फमि १०००.०० 
४२. साइन वोिि पेन्न्टङ्ग ५००.०० 
४३. फतनिचर एण्ि फतनिलसङ पसि  २०००.०० 
४४. स्टेशनरी पसि १०००.०० 
४५. जिीवुटी खररद ववर्ि पसि १५००.०० 
४६. िेखापरीिक १०००.०० 
४७. टेलिलभजन पसि १५००.०० 
४८. अन्य उद्योग  
 २० ियखभन्िय बढी िगयनी भएको १००००.०० 
 १ ियख ५० हजयरिेखख २० ियखसम्ि िगयनी भएको ५०००.०० 
 १ ियख ५० हजयर भन्िय कि िगयनी भएको  ३०००.०० 
४९. ववज्ञापन सेवा वा एजेन्ट १०००.०० 
५०. पशु बधशािा २०००.०० 
५१. अन्तरािन्ष्िय गैरसरकारी संस्था (शाखा कायाििय समेत) १००००.०० 
५२. ववविय सेवा  
 नेपयि सरकयरको पूणि स्वयमित्व रहेको बयहेक आर्थिक कयरोबयर गने क 

वगिको बैंकहरू 
१००००.०० 

 नेपयि सरकयरको पूणि स्वयमित्व रहेको बयहेक आर्थिक कयरोबयर गने ख 
वगिको बैंकहरू 

५०००.०० 

 ऋण  थय बि  सहकयरी संस्थय ३०००.०० 
५३. तनजी ववद्यािय  
 १ िेखख १२ सम्ि १००००.०० 
 १ िेखख ८ सम्ि ७०००.०० 
 १ िेखख ५ सम्ि ५०००.०० 
५४. लसनेमा हि  
 मसनेिय हि ५०००.०० 
 मभडड्ो हि २५००.०० 
५५. चस्मा पसि १०००.०० 
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५६. लसिाई मेलशन ववर्ि तथा ममित गने पसि १०००.०० 
५७. रेर्िजेनेटर ममित १०००.०० 
५८. दगु्ध डिपो/ पसि १०००.०० 
५९. ब्युदट पाििर १०००.०० 
६०. सप्िायसि १५००.०० 
६१. टेलिफोन टावर राणख सञ्चार सेवा उपिब्ध गराउने संस्थािाई   २००००.०० 
६२. जग्गा ववकास हाउन्जङ १००००.०० 
६३. म्यान पावर  
 आन् ररक  २५००.०० 
 बयह््  ५०००.०० 
६४. क्याटररङ सेवा २५००.०० 
६५. ववविय कारोवार वाहेक अन्य कारोवार गने सहकारी संस्था   
 दताि ३०००.०० 
 नवीकरण १५००.०० 
६६. माविि/टायर पसि २५००.०० 
६७. सवारी साधनको शोरुम   
 गयडीको शोरूि  १००००.०० 
 िोटरसयइकिको शोरुि  ७०००.०० 
 ट््यतटर  थय अन्् िेमशनरीको शोरुि  ५०००.०० 
६८. कृवष सामग्रीको पसि/भेटनरी सम्बन्धी पसि  १२००.०० 
६९. आइसर्िम पसि  ५००.०० 
७०. दाना उद्योग २५००.०० 
७१. तारजािी बनाउने उद्योग २०००.०० 
७२. कृवष व्यवसाय (बंगुर, माछा, बाख्रा गाई पािन)  १५००.०० 
७३. नीन्ज किेज २००००.०० 
७४. चौपाया व्यवसाय (प्रतत गोटा) २०.००  
७५. लमनरि वाटर उद्योग ५०००.०० 
७६. पानी ट्यांकर १०००.०० 
७७. ग्यास डिपो १०००.०० 
७८. कोल्िस्टोर २५००.०० 
७९. एफ. एम. रेडियो नववकरण (१०० वाटसम्म मात्र)  ३०००.००  
८०. मन्टेश्वरी सञ्चािन २०००.०० 
८१. ट्युसन सेन्टर २०००.०० 
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८२. हाट बजार प्रवेश प्रतत व्यापारी रु. १० 
८३. कम्युटर तथा अन्य इिेक्िोतनक्स पाटि पसि १५००.०० 
८४. लसरक दसना पेल्ने मेलशन सदहत १५००.०० 

नोटाः 

१. ्स्िय डडिर, एजेन्ट, डडपो, सव-डडिर आदि बयहेक अन्् पसि, उद््ोग, व््वसय्को हकिय 
कसैिे एउटै पसििय धेरै आइटि रयखख पसि वय व््वसय् गरेको छ भने सबै आइटि 
िध््े कुनै एकको ियत्र कर मिने छ ्सिय सबै आइटि िध््े जुन आइटििय कर रकि 
बढी छ सोहीियई कय्ि गरी असूि गररने छ । 

२. म््यि मभत्र नबुझयउने कुनै पतन करिय यहरूबयट बुझयउनु पने सम्पूणि व््वसय् कर र प्रत वर्ि 
िश प्रत श कय िरिे जररवयनय सदह  व््वसय्कर असूि अररने छ ।  

३. कुनै पतन न्यँ व््वसय् शुरू गियि ि यि शुल्क रु. १५००.०० ियग्नेछ । 

अनुसुर्च ५: जडिबुटी, कवािी र जीवजन्तु कर 

१. वातावरण कर 

लस.नं. वववरण रकम 

१. सल्ियको खोटो संकिन (प्रत  केजी) २.०० 
२. कयठ तनकयसी (सल्िय A गे्रड प्रत  त्ू कफट १५.०० 
३. कयठ तनकयसी (सल्िय B गे्रड प्रत  त्ू कफट १२.०० 
४. कु कयठ प्रत  त्ू कफट १०.०० 
५. सयि A गे्रड प्रत  त्ू कफट  २५.०० 
६. सयि B गे्रड प्रत  त्ू कफट २०.०० 
७. जडडबुदट शुल्क कुि रयजश्व रकिको १० प्रत श  
८. र्गट्टी, वयिुवय, ढुङ्गय वयप को कर  
 दटप्पर/ मिनी ट्रकको प्रत  दट्रप ६००.०० 
 ट्रक प्रत  दट्रप १०००.०० 
 ट्रयतटर ४००.०० 
९. माछा मानि इजाजत पत्र २०००.०० 
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अनुसुर्च ६: सवारी साधन कर 

१. सवयरी सयधन कर 

क)    वयवर्िक सवयरी कर तनम्न अनुसयर मिने ।  

लस.नं. वववरण रकम 
१. बस, ट्रक  थय हेभी सवयरीिय १०००.०० 
२. भयडयको मिनीवस, भ््यन, ट्रयतटर आदििय ५००.०० 
३. भयडयको जीप, वपकअप आदििय ५००.०० 
४. भयडयको टेम्पो १००.०० 
५. नीजज जजप, कयर, भ््यन आदििय ३००.०० 
६. िोटर सयइकि, स्कूटर १००.०० 
७. ठेिय भयडय ५०.०० 
८. अन्् सवयरीिय  १००.०० 
   

ख) पटके सवयरी कर तनम्न अनुसयर मिने । (गयउँपयमिकयिे तनियिण, ििि  वय स् रोन्न ी 
गरेको सडक प्र्ोगिय ियत्र) 

ग) ्स गयउँपयमिकयिय प्रवेशकयियर्ग बयटो तनियिण  थय संभयर गनिकय ियर्ग ियिु आ.व. 
२०७४/७५ िेखख िेहय् अनुसयर पटके सवयरी कर मिने ।  

लस.नं. वववरण रकम 
१. बस, ट्रक, ट्रयतटर आदििय ५०.०० 
२. अन्् सवयरीिय रु.  २५.०० 
 

्स गयउँपयमिकय सवयरी वयवर्िक कर त रेकय सवयरीिय र िोटर सयइकि जस् य सवयरीिय, सरकयरी 
 थय कुटनैत क तन्ोगकय सवयरी सयधनिय उत  कर मिईने छैन । 
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अनुसुर्च ७: ववज्ञापन कर 

ववज्ञापन कराः ठेतकय प्रकक्र्यद्वयरय ववज्ञयपन कर उठयउनको ियर्ग िेहय् अनुसयर िररेट तनधयिरण 
गरी वयवर्िक रूपिय ववज्ञयपन कर मिने । 

लस.नं. वववरण रकम 
१. होडड िङ बोडि प्रत  वगि कफट  ७५.०० 
२. मभते्त िेखन/सटर पेजन्टङ प्रत  वगि कफट  ३०.०० 
 

अनुसुर्च ८: मनोरञ्जन कर 

मनोरञ्जन कराः िनोरञ्जनको कय्िक्रि सञ्ियिन गने सञ्ियिकसँग गयउँपयमिकय र 
सञ्ियिकबीि आपसी सिझियरीिय िनोरञ्जन कर मिने ।  थय ववववध क्षेत्र छुट््यई न््ून ि 
िर कय्ि गने । 

अनुसुर्च ९: बहाि बबटौरी शुल्क 

भािााः ्स गयउँपयमिकयिय रहेकय हि  थय प्रोजेतटर प्र्ोग गरे वयप  प्रत  दिन हि भयडय रू. 
२०००.०० र प्रोजेतटर भयडय रू. ५००.०० मिई उपिब्ध गरयइने छ ।  

लस.नं. वववरण रकम 

१. हि भयडय प्रत  कय्िक्रि २०००.०० 
२. प्रोजेतटर भयडय प्रत  कय्िक्रि ५००.०० 
३. ब््यकुिोडर भयडय प्रत  घण्टय १५००.०० 
४. टेतटर भयडय प्रत  दिन २०००.०० 
५. सयविजतनक स्थयनिय रहेकय पसिहरूको भयडय प्रत  िदहनय ५००.०० 
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अनुसुर्च १०: पार्कि ङ शुल्क 

पार्कि ङ शुल्काः पयककि ङ शुल्क तनम्न अनुसयर मिईनेछ ।  

गयउँपयमिकय क्षेत्रमभत्र प्रवेश गने सवयरी सयधनहरूियई व््वजस्थ  पयककि ङको व््वस्थय गरेिय सो 
स्थयनिय पयकि  गरे वयप  तनम्नयनुसयर पयककि ङ शुल्क मिने । 

लस.नं. वववरण रकम 
१. बस, ट्रक आदििय एक पटककय ियर्ग  १००.०० 
२. जजप भ््यनिय  ५०.०० 
३. िोटरसयइकििय पयककि ङ्ग शुल्क मिइने छ । १०.०० 

्स गयउँपयमिकयिय सवयरी वयवर्िक कर त रेकय सवयरीिय र िोटरसयईकि जस् य सवयरीिय र 
सरकयरी  थय कुटनैत क तन्ोगकय सवयरीिय सयधनिय उत  कर मिईने छैन । 

अनुसुर्च ११: सेवा शुल्क, दस्तुर 

सेवा शुल्क तथा लसफाररस दस्तुराः गयउँपयमिकयबयट उपिब्ध गरयउने मसफयररसहरूको तनम्न 
बिोजजि तनवेिन िस् ूर र मसफयररस िस् ूर मिने । 

लस.नं.  वववरण रकम 
१. नयगररक य मसफयररस १००.०० 
२. नयिसयरर मसफयररस २००.०० 
३. फिि ि यि मसफयररस १०००.०० 
४. उद््ोग ि यि मसफयररस प्रत  ियखिय ५००.०० 
५. जग्गय धनी प्रियण पूजयि प्रत मिवप मसफयररस  १००.०० 
६. नय य प्रियखण  १००.०० 
७. धयरय/ववजुिी मिटर मसफयररस  २००.०० 
८. नयि, थर आदि सच्ियउने मसफयररस  ५०.०० 
९. जग्गय/ िोही नयिसयरी/ जग्गय ि यि/ गुठी/ रैकर आदि  २००.०० 
१०. जग्गय खररि ववकक्रिय घर, बयटो प्रियखण   १००.०० 
११. कयिोपत्र ेिोटरबयटो भएको छ भनी गररने मसफयररस  ५००.०० 
१२. अन्् िोटरबयटो भएको छ भनी गररने मसफयररस १००.०० 
१३. आ्स्रो  प्रियखण को मसफयररसिय बयवर्िक आ्को दहसयविे  १ प्रत श   
१४. रूख कयट्नको ियर्ग मसफयररस दिँिय प्रत  रू.  २००.००  
१५. ्ोजनय सम्भौ य मसफयररस   
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लस.नं.  वववरण रकम 
 गयउँ पयमिकय स् रर् ्ोजनय ५००.०० 
 अन्् ्ोजनय १०००.०० 

१६. ्ोजनय फरफयरक मसफयररस   
 गयउँपयमिकय स् रर् ्ोजनयिय ्ोजनय रकिको १ प्रत श  
 अन्् ्ोजनयिय ्ोजनय रकिको २ प्रत श  

१७. एफ. एि. रेडड्ो ि यि (१०० वयटसम्ि)  ५०००.०० 
१८. उद््ोग ठयँउसयरी मसफयररस  ५००.०० 
१९. यस गाउँपालिकामा दताि भए गरेका गैरसरकारी संस्था दताि तथा नववकरण 

गनि न्जल्िा प्रशासन कायािियिाई लसफाररस गररदा तनम्नानुसार 
लसफाररस दस्तुर लिने । 

 

 न्यँ ि यि वय शयखय ववस् यर मसफयररस शुल्क १५००.०० 
 नववकरण शुल्क  
 रू. ३ ियखसम्ि कयरोबयर भएकय संस्थय नववकरण गियि ५००.०० 
 रू. ३  ीनियख िेखख १० ियखसम्ि कयरोबयर भएकय संस्थय नववकरण गियि १०००.०० 
 रू. १० ियखिेखख ५० ियखसम्ि कयरोबयर भएकय संस्थय नववकरण गियि २०००.०० 
 रू. ५० ियखिेखख २ करोडसम्ि कयरोबयर भएकय संस्थय नववकरण गियि ५०००.०० 
 रू. २ करोड भन्िय ियर्थ कयरोवयर भएको संस्थयको १००००.०० 
२०. नगरपालिका लभत्र रहेका मठ, मन्न्दर, धालमिक परोपकारी संस्था र क्िब 

दताि र नववकरण गनिका िार्ग न्जल्िा प्रशासन कायािियिाई लसफाररस 
गदाि तनम्नानुसार लसफाररस दस्तूर लिने । 

 

 ि यि मसफयररस िस् ूर २५०.०० 
 नववकरण मसफयररस २५०.०० 
 वविम्ब शुल्क २५०.०० 
 टोि ववकयस समित , आिय सिूह जस् य संस्थयको ि यि शुल्क ५००.०० 
 टोि ववकयस समित , आिय सिूह जस् य संस्थयको नववकरण शुल्क ५००.०० 

 नोटाः  

१. ्ोजनयहरू, छयत्रववृत्त, आर्थिक सहय् य, तनःशुल्क स्वयस््् उपियर, िैवी प्रकोप र जेष्ठ 
नयगररक भत्तय प्रयप् को ियर्ग गररने िञ्जुरनयियको मसफयररस आदि मसफयररस आदि 
मसफयररसिय मसफयररस िस् ूर छुट दिने । 
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२. ्स गयउँपयमिकयबयट गररने सम्पवत्त िूल््यङ्कन र आ्श्रो  प्रियखण  मसफयररस बयहेक 
अन्् मसफयररसिय अगें्रजीबयट मसफयररस दिँिय  ोककएको मसफयररस िस् ुरिय थप 
स प्रत श  िस् ूर मिने । 

३. पूँजीकरण सम्बन्धी सबै ि यिहरू तनःशुल्क हुन े छन ्  र प्रिमि  कयनून बिोजजि 
तनधयिरर  सि्मभत्र ि यि नगरेिय रू. २५ ियग्नेछ । 

४. ्ो ऐनिय व््वस्थय नभएकय अन्् मसफयररसकय हकिय ्स ऐनसँग नबयखझने गरी 
कय्िपयमिकयिे तनणि्  गरे बिोजजि हुनेछ । 

५. ्स गयउँपयमिकयिय कर, िस् ूर, िहशुि आदि बुझयएको भनी मिएको प्रियणपत्रहरू आदि 
हरयएिय रू. ५०.०० मिई अको प्रत मिवप प्रियणपत्र दिईनेछ । 

साविजतनक शौचाियाः नीजज क्षेत्रसँग सयझिेयरी ियध््िबयट सञ्ियिन भएकय सयविजतनक 
शौियि्हरूिय दिसय गरेको रु. १०.०० र वपसयव फेरेको रु. ५.०० सेवय शुल्क मिने ।  

फोटो कवप, स्क्यातनङ र टाइवपङ शूल्काः स्थयनी् बजयरिय ववद््ु   थय अन्् सेवय उपिब्ध 
नभइ सेवयग्रयहीहरूिे फोटोकवप िगय्  अन्् कय्ि उपिब्ध गरयइ सेवय प्रवयहको ियग गरेिय 
िेहय्को सेवय शुल्क ियग्नेछ ।  र बजयरिय ्ी सेवयहरू उपिब्ध भएिय ्ी सेवयहरू 
गयउँपयमिकयबयट उपिब्ध गरयइने छैन । 

लस.नं. वववरण रकम 
१. फोटोकवप प्रत  पषृ्ठ एक फी ३.०० 
२. फोटोकवप प्रत  पषृ्ठ िईु  फी ५.०० 
३. नेपयिी टयइवपङ प्रत पषृ्ठ २०.०० 
४. अगें्रजी टयइवपङ  २०.०० 
५. स्त्यतनड्ड प्रत  पषृ्ठ १५.०० 
 

आज्ञािे, 
सागर शाही 

प्रमुख प्रशासकीय अर्धकृत 

 

 

             


