
 

 
 

 
 

 

 

 

 

आठराई गाउँपालिका 

आठराई राजपत्र 

आठराई गाउँपालिकाबाट प्रकालित  

खण्डः ५) संक्रान्ततबजार, तेह्रथमु, असार १८ गत,े २०७९ साि (संख्ाः १ 

 

भाग-१  

आठराई गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, संक्रान्तिबजार, िहे्रथुम 

आठराई गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७९ 

 

 

 

 

 



 

 

आठराई गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७९ 

आठराई गाउँपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको लवधेर्क 

प्रस्तावनााः आठराई गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७९।०८० को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको लनलित्त 

स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट लिने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे,  

नेपािको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोलिि आठराई गाउँपालिकाको गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि “आठराई गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७९ रहकेो छ । 

(२) र्ो ऐन २०७९ साि श्रावण १ गते िलेि आठराई गाउँपालिका क्षेत्रिा िाग ूहुनेछ । 

२. सम्पलत कराः आठराई गाउँपालिका लभत्र घर िग्गाको िलु्र्ांकन गरर अनुसूची-१ बिोलििको िरिा सम्पलत्त कर िगार्ि 

असिु गररनेछ । 

३. भूलम कर (मािपोत): गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र अनुसूची-२ बिोलिि िािपोत कर िगार्ि असिु गररनेछ । 

४. वहाि कराः गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, छप्पर, िग्गा वा 

पोिरी परैू आलंशक तवरिे वहाििा लिएकोिा अनुसुची-३ बिोलिि घर िग्गा वहाि कर िगार्ि असुि गररनेछ । 

५. व्र्लिगत घटना दताि दस्तुर : प्रचलित काननुिा भएको व्र्वस्था अनसुार अनुसूची-४ बिोलिि असिु गररनेछ । 

६. व्र्वसार् कराः गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूँिीगत िगानी र आलथिक कारोवारको व्र्वसार्िा 

अनुसूची-५ बिोलिि कर िगार्ि असिु गररनेछ । 

७. बहाि लबटौरी शुल्काः गाउँपालिका के्षत्रलभत्र आफुिे लनिािण, रेििेि वा संचािन गरेका हाट बिार वा पसििा 

अनुसूची-६ बिोलिि बहाि लबटौरी शलु्क असुि गररनेछ । 

८. नाता प्रमालित दस्तुर : नाता प्रिालणत िस्तरु अनुसूची-७  बिोलिि कर िागर्ि असिु गररनेछ । 

९. लवज्ञापन कराः गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र हुने लवज्ञापनिा अनुसूलच-८  बिोलिि कर िगार्ि असिु गररनेछ  । 

१०. मनोरञ्जन कराः गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र अनुसूची-९ बिोलिि िनोरञ्िन कर िगार्ि असिु गररनेछ । 

११. लसफाररस दस्तुराः गाउँपालिकािे लनिािण, संचािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनसूचूीिा उलल्िलित स्थानीर् पवूािधार र 

उपिब्ध गरार्एको सेवािा  शलु्क िगार्ि अनुसूची-१० बिोलिि असुि गररनेछ । 

१२. घर नक्सा पास दस्तुर : गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र अनुसूची-११ बिोलिि घर नक्सा पास िस्तरु असिु गररनेछ । 

१३. सरसफाइ शुल्क: गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र अनुसूची-१२ बिोलिि सरसफार्ि शलु्क असुि गररनेछ  । 

१४. साना सवारी साधन कराः गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र िताि भएका टाँगा, ररक्सा, अटो ररक्सा, लवदु्दतीर् ररक्सा, र्ि-ररक्सा, 

पावरलटपरिा सवारी साधन कर प्रिशे काननू बिोलिि तथा अनुसूची-१३  बिोलििको कर असिु गररनेछ । 

१५. स्काभेटर तथा व्र्ाकहो िोडराः गाउँपालिका क्षेत्र वा अन्र् क्षेत्रिा गाउँपालिकाको िातहतिा रहकेो स्काभटेर तथा 

व्र्ाकहो िोडर भाडािा उपिब्ध गिाि अनुसूची-१४ बिोलििको िरिा असिु गररनेछ ।  



 

 

१६. दहत्तर वहत्तर कर : ढुंगा लगटी बािवुा, स्िेट, चनुढुंगा, अभ्रि, र िहत्तर वहत्तरिा प्राकृलतक स्रोतको करको िर र 

प्रकृर्ा स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को िफा ६२ (क) र १ नं. प्रिशे सरकारको आलथिक ऐन २०७९ बिोलिि 

हुनेछ । 

१७. ल्र्ाव सेवा शुल्क:  गाउँपालिका के्षत्र लभत्र संचालित स्वास्थर् केन्र र स्वास््र् चौकीहरु बाट उपिब्ध ल्र्ाब सेवा 

िस्तरु एवि संकलित रकि सम्वन्धिा गाउँ कार्िपालिकािे लनधािरण गरे बिोलिि हुनेछ ।  

१८. साििुालर्क वन उपभोिा सलिलतिे वन पैिावर लबक्री तथा उपर्ोग सम्बलन्ध आफ्नो वालर्िक कार्ि र्ोिना बनार्ि 

गाउँपालिकाबाट सो कार्ि र्ोिना स्वीकृत गराउन ुपछि । र्स्तो कार्ि र्ोिना बिोलिि प्राप्त हुने रकिको १० प्रलतशत 

गाउँपालिकािे असिु गनेछ । 

१९. कर छुटाः अनुसूची -१५ िा तोलकए बिोलिि बाहके र्स ऐन बिोलिि कर लतने िालर्त्व भएका व्र्लि वा संस्थाहरुिाई 

कुनै पलन लकलसिको कर छुट लिईने छैन ।  

२०. कर तथा शुल्क संकिन सम्बलन्ध कार्िलवलधाः  र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकिन सम्बलन्ध 

कार्िलवलध गाउँ कार्िपालिकािे तोके अनसुार हुने छ । 

  



 

 

अनुसलूच - १ 

;DklQ s/ (११३१३) -cf=j= २०७९/०८०) 
qm=;+ ljj/)f ;DklQ s/ ? 

1. ?= 1 b]lv 3 nfv ;Dd 50 krf; ?k}of dfq . 

2. ?= 3 nfv 1 b]lv 5 nfv ;Dd 100 Ps ;o ?k}of dfq . 

3. ?= 5 nfv 1 b]lv 7 nfv 50 xhf/ ;Dd  150 Ps ;o krf; ?k}of dfq . 

4. ?= 7 nfv 50 xhf/ 1 b]lv 10 nfv ;Dd 200 b\O{ ;o ?k}of dfq . 

5. ?= 10 nfv 1 b]lv 12 nfv 50 xhf/ ;Dd  250 b\O{ ;o krf; ?k}of dfq . 

6. ?= 12 nfv 50 xhf/ 1 b]lv 15 nfv ;Dd 300 tLg ;o ?k}of dfq . 

7. ?= 15 nfv 1 b]lv 17 nfv 50 xhf/ ;Dd  350 tLg ;o krf; ?k}of dfq . 

8. ?= 17 nfv 50 xhf/ 1 b]lv 20 nfv ;Dd 400 rf/ ;o ?k}of dfq . 

9. ?= 20 nfv 1 b]lv 22 nfv ;Dd 500 kf+r ;o ?k}of dfq . 

10. ?= 22 nfv 1 b]lv 24 nfv ;Dd 550 kf+r ;o krf; ?k}of dfq . 

11. ?= 24 nfv 1 b]lv 26 nfv ;Dd 650 %;o krf; ?k}of dfq . 

12. ?= 26 nfv 1 b]lv 28 nfv ;Dd 800 cf&;o ?k}of dfq . 

13. ?= 28 nfv 1 b]lv 30 nfv ;Dd 1000 Ps xhf/ ?k}of dfq . 

14. ?= 30 nfv 1 b]lv 34 nfv ;Dd 1200 Ps xhf/ b'O;o ?k}of dfq . 

15. ?= 34 nfv 1 b]lv 38 nfv ;Dd 1500 Ps xhf/ kf+r;o ?k}of dfq . 

16. ?= 38 nfv 1 b]lv 42 nfv ;Dd 2000 b"O xhf/ ?k}of dfq . 

17. ?= 42 nfv 1 b]lv 46 nfv ;Dd 2500 b"O xhf/ kf+r;o ?k}of dfq . 

18. ?= 46 nfv 1 b]lv 50 nfv ;Dd 3000 tLg xhf/ ?k}of dfq . 

19. ?= 50 nfv 1 b]lv 60 nfv ;Dd 3500 tLg xhf/ kf+r;o ?k}of dfq . 

20. ?= 60 nfv 1 b]lv 70 nfv ;Dd 4500 rf/xhf/ kf+r;o ?k}of dfq . 

21. ?= 70 nfv 1 b]lv 80 nfv ;Dd 6000 % xhf/ ?k}of dfq . 

22. ?= 80 nfv 1 b]lv 90 nfv ;Dd 8000 cf& xhf/ ?k}of dfq . 

23. ?= 90 nfv 1 b]lv 1 s/f]* ;Dd  10000 bz xhf/ ?k}of dfq . 

24. ?= 1 s/f]* 1 b]lv 1 s/f]* 20 nfv ;Dd 12000 afx |xhf/ ?k}of dfq . 

25. 
?= 1 s/f]* 20 nfv 1 b]lv 1 s/f]* 60 

nfv;Dd 
16000 ;f]x| xhf/ ?k}of dfq . 

26. ?= 1 s/f]* 60 nfv 1 b]lv 2 s/f]*;Dd  20000 aL;  xhf/ ?k}of dfq . 

27. ?= 2 s/f]* 1 b]lv 2 s/f]* 20 nfv;Dd 25000 klRr; xhf/ ?k}of dfq . 

28. 

?= 2 s/f]* 20 nfv 1 b]lv 3 s/f]* 30 

nfv ;Dd 40000 rfln; xhf/ ?k}of dfq . 

29. ?= 3 s/f]* 30 nfv 1 b]lv 4 s/f]* ;Dd  50000 krf; xhf/ ?k}of dfq . 

30. ?= 4 s/f]* 1 b]lv 5 s/f]* ;Dd  60000 ;f&L xhf/ ?k}of dfq . 

31. 

?= 5 s/f]* 1 b]lv dfly hlt ePklg 2 ?k}of k|lt xhf/sf b/n] PsLs[t ;DklQ s/ 

nfUg] . 

(सम्पलतकर सकं्रान्तीबजार र चुहानडाँडा बजार िेत्रमामा मात्र िागु गररनेछ) 

 



 

 

सम्पलतकर असुि गनि घरको  मुल्र्ाङकन लनम्न बमोलजम गररनेछ  

क्र.स. लववरि रकम रु. (प्रलत वगि फुट) 

१. आर.लस.लस. फे्रि स्टक्चर भएको १००० 

२. लपिर लवनाको पक्की घर ७०० 

३. लसिने्ट र्टाको िोडार्ि लटन टार्िको छाना ५०० 

४. ढुङ्गा, िाटोको गारो, लटन टार्िको छाना ४०० 

५. ढुङ्गा िाटोको गारो फुसको छाना ३०० 

६. काठको घर लटनको छाना २०० 

७. काठको घर फुसको छाना १०० 

८. सेड वा टहरा ५० 

९. टालटिे बनेको लटन वा फुसको छाना भएको घर २५ 

जग्गाको मुल्र्ाङकन 

नोट :- मािपोत लनर्माविी २०३६ को लनर्म ५ (ख) को उपलनर्म १ बमोलजम जग्गाको न्रु्नतम मूल्र्ाङकन 

लनधािरि सलमलतबाट  स्वीकृत भएको दर रेट अनुसार हुनेछ । 

जररवाना तथा छुट 

१. सम्पलत्त कर िररवाना १ वर्ि अगाडीको बाँकी बक्र्ौतािा तोलकएको िरको ५ प्रलतशत 
२ वर्ि अगाडीको बाँकी बक्र्ौतािा तोलकएको िरको ७ प्रलतशत 
३ वर्ि वा सो भन्िा िाथी बाँकी बक्र्ौतािा तोलकएको िरको प्रत्र्ेक वर्ि १० 

प्रलतशतका िरिे बलृि हुि ैिानेछ । 
२. सम्पलत्त कर रछुट प्रत्र्ेक आ.व. को पलहिो िलहनाि ैकर चिुा गरेिा  १० प्रलतशत छुट बाँकी 

बक्र्ौतािा तोलकएको िरको िलहिाहरूको िालग िस्तरुिा २० प्रलतशत छुट प्रिान 

गररनेछ । 
  

अनुसूलच - २ 

िािपोत तथा भलूिकर (११३१४) 

मािपोत तथा भूलमकर प्रती रोपनी  

िते  पाखो बारी कैलफर्त 

१ अब्बि १० ५ १ वर्ि अगाडीको बाँकी बक्र्ौतािा तोलकएको िरको ५ प्रलतशत 
२ वर्ि अगाडीको बाँकी बक्र्ौतािा तोलकएको िरको ७ प्रलतशत 
३ वर्ि वा सो भन्िा िाथी बाँकी बक्र्ौतािा तोलकएको िरको प्रत्र्ेक वर्ि १० 

प्रलतशतका िरिे बलृि हुि ैिानेछ । 
िलहिाको नाििा िताि भएका िग्गाको भिुीकरिा २० प्रलतशत कर छुट गररनेछ । 

२ दोर्म  ८ ४ 

३ लसम ६ ३ 

४ चाहार ४ २ 

 



 

 

अनुसूलच - ३ 

घर/िग्गा वहाि कर (११३२१) 

घर बहािकर १०% 

आठराई गाउँपालिका िेत्रलभत्रका घर भाडा प्रर्ोजनको िालग कोठा तथा सटरहरुको बहािमा १०% का दरिे 

कर िगाइि असुि उपर गररनेछ ।  
1= बहाि कर असुि गनिको िालग न्रू्नतम घर बहािको दर मालसक लनम्नानुसार भएको मालननेछ । 
क गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र पलक्क घरको सटर  २०००  
ि गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र कलचच घरको सटर १००० 
ग गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र घलुम्त पसिको िालग २०० 
च गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका प्रलत कोठा ५०० 

अनुसूची-४ 

व्र्लिगत घटना िताि िस्तरु (१४२४४) 

व्र्लिगत घटना दताि शुल्क 

क ३५ लिन लभत्र िताि गनि आएिा लनशलु्क 
ि व्र्िीगत घटना ितािको लविम्व शलु्क  २०० 

ग व्र्िीगत घटना िताि प्रिाण पत्रको नक्कि िस्तरु  ५०० 

घ व्र्िीगत घटना तथा नागररक अलभिेि िताि लकताब हरेेको िस्तरु २०० 

नोट :- िाथी उल्िेलित िरहरु राष्ट्रीर् पररचर् पत्र तथा पञ्िीकरण लनर्िाविी २०७७ बिोलिि रहकेो । 

अनुसूलच - ५ 

व्र्वसार् िताि तथा नलवकरण िस्तरु (११६१३) 

क्र.स. लववरि ( प्रत्रे्क बर्ि नलवकरि गनुि पनेछ) दताि शुल्क रु . नलवकरि शुल्क 

रु.  

१. खाद्य तथा लकराना पसि 

क लकराना थोक पसि १००० ५०० 
ि िखु्र् सडकिा रहकेो लकराना िरूा पसि ५०० २५० 
ग लभत्री सडकिा रहकेा साना लकराना पसि २०० १०० 
घ लभत्री सडकिा रहकेा साना लकराना पसि (घमु्ती पसि)  १०० ५० 
२. जुत्ता चप्पि पसि 

क कपडा तथा फेन्सी थोक पसि १००० ५०० 
ि कपडा तथा फेन्सी िरूा पसि ५०० २५० 
ग ितु्ता चप्पि थोक लबलक्र २०० १०० 
घ ितु्ता चप्पि िरुा लबलक्र १०० ५० 
३. भाडा  पसि, लकचन सामाग्री 

क भाडा तथा लकचन सािाग्री थोक पसि १००० ५०० 



 

 

ि भाडा तथा लकचन सािाग्री िरुा पसि १००० ५०० 
४. होटि एण्ड िज 

क होटि एण्ड िि  १००० ५०० 
ि सािान्र् होटि ५०० २५० 
ग भोिनािर् ५०० २५० 
घ रेषू्टरेण्ट/बार ५०० २५० 
ङ िखु्र् सडकिा भएको लिष्ठान्न पसि ५०० २५० 
च सहार्क सडकिा रहकेो लिष्ठान्न पसि ५०० २५० 
छ िखु्र् सडकिा रहकेो लचर्ा कफी पसि ५०० २५० 
ि लभत्री बाटोहरुिा लचर्ा पसि ५०० २५० 
झ िािक पिाथि लबक्री गन ेपसि तथा िाना िवुाउने ५०० २५० 
ञ िािक पिाथि लबक्री िात्र गन ेपसि ५०० २५० 
५. लनमािि सामग्री तथा लवदु्यत सामाग्री पसि 

क हाडिवरे्र /िलेशनरी /पेन्ट तथा िाबिि थोक पसि १००० ५०० 
ि हाडिवरे्र /िलेशनरी/ पेन्ट तथा िाबिि िरुा पसि ५०० २५० 
ग लवद्यतु सािाग्री पसि १००० ५०० 
घ ग्िास हाउस आल्िलुनर्ि फे्रलिङ १००० ५०० 
ङ लससा पसि ५०० २५० 
६. सुन चाँदी तथा गरगहना बनाउने पसि 

क सनु चाँिी पसि होिसेि ५००० २५०० 
ि सनू चािी पसि िरुा २५०० १२५० 
ग सनु चाँलिका गहना बनाउन ेकालिगण सेवा िात्र १५०० ७५० 
७. स्टेशनरी, पूस्तक तथा मलनहारी पसि 

क स्टेशनरी तथा पसु्तक थोक १००० ५०० 
ि स्टेशनरी तथा पसु्तक िरूा  ५०० २५० 
ग कस्िलेटक थोक पसि १००० ५०० 
घ कस्िलेटक िरुा पसि ५०० २५० 
ङ धागो टाँक फस्नर थोक पसि १००० ५०० 
च धागो टाँक फस्नर िरुा पसि ५०० २५० 
८. माछा, मासु लवक्री पसि 

क फे्रस हाउस िास ुिन्र् १००० ५०० 
९. और्धीव्र्वसार् 

क और्धीिरूापसििलेडकिहि १००० ५०० 
ि एग्रो भटे िरूा पसि १००० ५०० 
१०. सूचीकार  (लसिाई) पसि 



 

 

क सलटिङ सलुटिङ सलहत कोटे िररङ ब्र्बसार् ५०० २५० 
११. इिेक्रोलनक लवक्री पसि 

क लफ्रि, लट.लभ., डेक, तथा पाटि लवक्री पसि १००० ५०० 

ि ढुवानी व्र्वसार् िताि १००० ५०० 
१२. ममित तथा संभार सेवा 

क ईलन्िन ििित (हभेी) बस,  रकको वकि सप १५०० ७५० 

ि िीप, कार तथा ट्र्ाक्टर ििित तथा सलभिलसग १५०० ७५० 

ग िोटर साईकि ििित १००० ५०० 
घ फिाि िस्ता पाताको सािाग्री वनाउने तथा ििित गने १००० ५०० 
ङ लट.भी., डेक, िोबाईि, लफ्रि ििित सेवा ईिेक्रोलनक्स ५०० २५०० 

१३. सवारी साधन एजेन्सी, थोक लवक्री पसि तथा पाटिपुजाि पसि 

क बस, रक, रर्ाक्टर ,लिप, कार प्रलत लडिर १००० ५०० 

ि िोटर सार्कि लडिर १००० ५०० 

१४. सञ्चारसेवा 

क फोटो स्टुलडर्ो सेवा फोटोकलप ५०० २५० 
ि साििुालर्क एफ.एि.प्रशारण सेवा १००० ५०० 
ग कुररर्र सेवा १००० ५०० 
घ कम्प्र्टुर सप्िार्सि १००० ५०० 
१५. ड्राइलक्िलनक, धोलव पसि 

क ड्रार्लक्िलन  १००० ५०० 
१६. सैिुन तथा ब्रु्टी पाििर सेवा 

क ब्र्टुी पाििर सेवा ब्र्लुटलशर्न तालिि सलहतको २००० १००० 
ि ब्र्टुी पाििर सेवा ५०० २५० 
ग सैिनू ५०० २५० 
१७. मलदरा, सूतीजन्र्, हल्का पेर् पसि 
क हल्का पेर् पिाथिको लडिर लडस्टब्र्टुर १००० ५०० 
ि हल्का पेर् पिाथिको िरूा पसि ५०० २५० 
१८. लबत्तीर् सेवा 

क वालणज्र् बैंक प्रलत शािा कार्ाििर् २००० १००० 
ि लबकास बैंक प्रलत केन्िीर् कार्ाििर् २००० १००० 
ग लबकास बैंक प्रलत शािा कार्ाििर् १००० ५०० 
घ फार्नान्स कम्पनी, लवत्तीर् सहकारी संस्था िखु्र् कार्ाििर् १५०० ७५० 

ङ फार्नान्स कम्पनी, लवत्तीर् सहकारी संस्था प्रलत शािा कार्ाििर् १००० ५०० 



 

 

च िघ ुलवत्त लबकास बैक शािा कार्ाििर्हरु १००० ५०० 
छ लविा कम्पनीहरु १००० ५०० 
ि िनी एक्सचेन्िर र्ररान्फर १००० ५०० 
१९. पेरोलिर्म पदाथि 

क पेरोलिर्ि पिाथि पम्प भएको ५००० २५०० 
ि ग्र्ास लसलिण्डर लवक्री लडिर तथा िट्टीतेि सिेत लबत्री गनेिाई १००० ५०० 
२०. कवाडी समान, खालि वोरा खररद लबक्री 

क कवाडी सािग्रीहरु लबक्री लबतरण गने १००० ५०० 
२१. बांस तथा ढंुगा, लगट्टी जम्मा गरी लबत्री गने 

क ढुङ्गा तथा लगट्टी लबक्री लबतरण गन ेक्रसर ५००० २५०० 
ि साधारण कोर्री सञ्चािन २००० १००० 
२२. फलनिचर एवं लफक्चसि 
क स्टीि, काठ आल्िलूनर्िको फलनिचर पसि १००० ५०० 

ि साना फलनिचर पसि १००० ५०० 
२३. स्नुकर तथा पुि हाउस १००० ५०० 
२४. लवज्ञापन सेवा १००० ५०० 
२५. लनमािि ब्र्वसार्  

क घ वगिको लनिािण व्र्वसार् ५००० २५०० 
२६. साईन बोडि िेख्ने (पेन्टर)  ५०० २५० 
२७. िेखा परीिि ब्र्वसार्तफि  

क िेिापरीक्षण ब्र्वसार् श्रेणी क २००० १००० 
ि िेिापरीक्षण ब्र्वसार् श्रेणी ि १५०० ७५० 
ग िेिापरीक्षण ब्र्वसार् श्रेणी ग १००० ५०० 
२८. लशिा सेवा 
क लनिी लशक्षािर् उचच िाध्र्लिक लवद्यािर् १०००० ५००० 
ि लनिी लशक्षािर् क्र्ाम्पस १५००० ७५०० 
ग लनिी लशक्षािर् िाध्र्लिक लवद्यािर् ५००० २५०० 
घ लनिी लशक्षािर् लनम्न िाध्र्लिक लवद्यािर् २००० १००० 
ङ प्राथलिक लवद्यािर्/पवूि प्राथलिक लवद्यािर् १५०० ७५० 
च िन्टेश्वरी तथा लशशसू्र्ाहर केन्र १००० ५०० 
छ कम्प्र्टूर/ईिेक्रोलनक्स तालिि/ भार्ालशक्षा /कोलचङ सेन्टर 

/सवारी चािक तािीि केन्र 
१००० ५०० 

ि संगीत /डान्स तालिि केन्र/लिि िाना (लफटनेशसेन्टर) १००० ५०० 
    

२९. गैरसरकारी संस्थाहरु 



 

 

क रालष्ट्रर् गरै सरकारी संस्थाहरु ५०० २५० 
३०. स्वास्थ सेवा  (स्वास््र् सेवासँग सम्बलन्धत सबै व्र्वसार्हरु) 

क चश्िा पसि श्रेणी डाक्टर सलहत भएिा १००० ५०० 
ि पश ुपंलक्षको आहार /िाना लबक्री पसि ५०० २५० 
३१. लगफ्ट तथा फोटो पे्रम फसि ५०० २५० 
३२. अिैलच, अदुवा, अलम्िसो १००० ५०० 

३३. फिफूि / पानपसि 
क फिफूि पसि ५०० २५० 
ि पान पसि ५०० २५० 
३४. छापाखाना 

क लस्क्रन लप्रन्ट ५०० २५० 
३५. अन्र् 

क कूलकि/पाउ रोटी उद्योग १००० ५०० 
ि पापड/लचप्स/लफगर/नडूल्स िाििोठ उद्योग ५०० २५० 
ग डेरी, पोिटी, पश ुउद्योग ५०० २५० 

ग भलेनर्र उद्योग/ सलिि १०००० ५००० 
घ लसरक डसना  पसि  ५०० २५५० 
ङ लिनरि वाटर उद्योग/प्रशोलधत पालन उद्योग ५००० २५०० 

च ढाका उद्योग/ पसि ५०० २५० 
छ ईटा उद्योग ५००० २५०० 
ि िौरी फािि ५०० २५० 
झ घरेि ुउद्योग ५०० २५० 

३६. मनोरञ्जन व्र्वसार् तफि  
क सावििलनक स्थानिा सकि स प्रिशि नगन ेिाई िलैनक ५०० 
ि सिर् सिर्िा िाग्ने ििेािा (ििेा ठेिारबाट पेशा कर वापत) िलैनक ५०० 
ग 

केबिकार, रर्ाफलटङ्ग िगएतका पर्िटन िनोरन्िनहरको १०००  
३७. केबुि संचाि नगने व्र्वसार् 

क मोबाइि टावर १००० ५०० 
३८. खेिौना, उपहार (लगफ्ट) लवके्रता ५०० २५० 

३९. लवदु्यत पोि तथा टेलिफोन पोि र रान्स्फमिर वालर्िक शुल्क 

क लवद्यतु पोि ५० 
ि टेलिफोन पोि ५० 
ग रान्स्फििर २०० 
४०. सहकारी दताि 



 

 

क बचत तथा ऋण १००० ५०० 
ि अन्र्  ५०० २५० 

जुन सुकै व्र्वसार्ी दताि, गैर नेपािी नागररकको हकमा तोलकएको दस्तुर को डब्बि । 
क कृलर् /पशु फमि दताि ५०० २५० 

ख कृर्क समुह दताि  ५०० २०० 

ग उपभोिा सलमलत दताि  ५०० २५० 

नोट: व्र्ावसार् नलवकरि नगरेमा प्रत्रे्क वर्ि तोलकएको करको थप ५ प्रलतशत जररवाना िाग्नेछ । 

अनुसूची - ६ 

वहाि लवटौरी कर (११३२२) 

हाट बजार तफि  

क व्र्ापार िन्र् आर्लतत सािग्री लवक्री प्रलत व्र्ापारी प्रलतलिन ३० 
ि कृलर् िन्र् उत्पािन स्थानीर् प्रलत व्र्ापारी प्रलतलिन १० 
ग पश ुचौपार् प्रलत गोटा ५ 
ग पटके र घलुम्त व्र्वसार् प्रलत लिन ३० 

घ घमु्ती गाडी (घमु्ती व्र्ापार) ५० 

ङ ऐिानी िग्गािा बनाएको घर िग्गािा सम्पत्ती कर प्रर्ोिनको  िालग गररने घर िग्गाको िलु्र्ांकनको 

िररेट अनसुार िलु्र्ांकन गरर प्रलत िाि 

५ 

अनुसूची - ७ 

नाता प्रिालणत िस्तर (१४२४५) 

नाता प्रमालित दस्तुर 

क नाता प्रिालणत िस्तरु नेपािी/अङग्रेिी १०० 

ि नाता प्रिालणत प्रलतलिपी १५० 

अनुसूची - ८ 

लवज्ञापन कर  (११४७२) 

होलडङ्ग बोड 

क होलडिङ्ग वोडि आफ्नै फििको लनशलु्क 

ि अन्र् लवज्ञापन वोडिको हकिा प्रलत वगिलफट ५० 

अनुसूची - ९ 

िनोरन्िन कर (११४७३) 

मनोरञ्न कर 

क िनोरञ्िनको िालग लटकट िररि गनुि पने चिलचत्र घर र हाट बिार,ििेा, 

साँस्कृलतक प्रििशन हि, लथएटर तथा कनसिट आलि 

लटकटिा उल्िेलित रकिको ५ 

प्रलतशत 

ि िनोरञ्िन करको िालग एकािषु्ट रकि तोलकएको िनोरञ्िनको साधनिा प्रलतलिन रु ५०० 



 

 

अनुसूची-१० 

लसफाररस िस्तरु (१४२४३) 

क्र.स. लववरि दस्तुर तथा शुल्क 

रु. 
१. रुख कटान लसफाररस 

क िर्र प्रलतगोटा २०० 
ि अन्र् रुि प्रलतगोटा ५० 
२. नागररकता लसफाररस 

क वशंि १०० 
ि अगंीकृत ५०० 
ग प्रलतलिलप २०० 
३. लनवेदन तथा लसफाररस दस्तुर 

क लनविेन िस्तरु लनर्िानसुार िाग्ने १०० 

ि नक्कि िस्तरु लनर्िानसुार िाग्ने १०० 

ग नेपािी/अगं्रिी लसफाररसको प्रिालणत गिाि प्रलत पाना १०० 
घ नक्कि िस्तरु लसफारस १००  
ङ लििा पत्रिस्तरु (िवु ैपक्ष बाटआधा/आधा बेहोररने गरी) ५००  

च सरििीन लसफाररश िस्तरु  १०० 

छ चािचिन, तीन पसु्ते, नाता सम्बन्ध सम्बन्धी लसफाररश नेपािी १०० 

ि लवद्यतु, िानेपानीको लसफाररश िगाएत गा.पा.को कुनै पलन िालर्त्व बाँकी भएिा लसफाररस 

नगररने  

१०० 

झ कार्ाििर्को कागिात उतार प्रलतलिपी प्रतीपाना  ३ 

ञ चािलकल्िा प्रिाणीत  १०० 

ट िन्ि तथा बसार्सराई लिलत प्रिालणत  (२०४७अलघ) १०० 

ठ ितृ्र् ुतथा लववाह प्रिालणत (२०४७अलघ) १०० 

ड साििुालर्क लवद्यािर् िेिापररक्षक लनर्िुी िस्तरु  ३००० 

ढ िोही िगत कट्टा लसफाररस १०० 

ण कन्सिुर प्रिाणीत  १०० 

ट स्थार्ी /अस्थार्ी बसोबास प्रिाणीत  १०० 

ठ उपभोिा सलिलत सम्वन्धी लसफाररस १ पटक  २०० 

४. घरकार्म को लसफाररश (घर सम्पन्न एवं अलभिेलख करि प्रमािपत्रको आधारमा मात्र लसफाररस गने) 

क नक्सा पास / अलभिेिीकरण फारि िस्तरु  २०० 

ि पलक्क घर  (आर.लस.लस.) २०० 

ग कलचच घर (ढुङ्गा िाटो)  १०० 

५. व्र्वसार् तथा अन्र् लसफाररस 



 

 

क व्र्वसार् नािसारी लसफाररस िस्तरु १०० 

ि व्र्वसार् बन्ि लसफाररस िस्तरु १०० 

ग व्र्वसार् प्रिाणपत्र को काडिको िस्तरु ५० 

 पश ुपंछी स्वास््र् प्रिाणीत   

क रागाँ, भसैी, गाई, गोरु ५० 

ि कुिरुा, हाँस ५ 

६. पेन्सन पट्टा लसफाररस 

क नेपािी (नेपािी सेना तथा प्रहरी) १०० 
ि लविलेश  ५०० 
७. चि सम्पती प्रमालित 

क रु ५ िाि  सम्ि २०० 
ि रु १० िाि सम्ि  ३०० 
ग रु १५ िाि सम्ि ५०० 
घ रु २० िाि सम्ि ७०० 
ङ रु ३० िाि सम्ि १००० 
च रु ५० िाि सम्ि  २००० 
छ रु १ करोड सम्ि  ४००० 

ि रु १ करोड भन्िा िाथी ६००० 

८. जडी बुटी लबक्री लवतरि लसफाररस प्रतीकेजी रु २ 
९. घर बाटो भए/ नभएको लसफाररस 

क घरबाटो लसफाररस  १०० 
१०. उद्योग स्थापना लसफाररस दस्तुर 

क १) ठुिो उद्योग ३०० 
ि २) िझौिा उद्योग २०० 
ग ३) घरेि ुउद्योग १०० 
११. लनजी लवद्यािर् स्थापना लसफाररस 

क नर्ाँ लवद्यािर् स्थापना गनि २०० 

ि थप कक्षा लसफाररस प्रलत कक्षा  ३०० 

ग लवद्यािर् ठाउँ सारीको लसफाररस ३०० 
१२. पशु,कृलर् लबमाको दावी लसफाररस/छात्रावलृत लसफाररस लनशलु्क 

१३. अलमन लफल्ड चेक दस्तुर ५०० 

१४. कूनै व्र्लि उपर मुद्दा दताि गनुि परेमा दताि शुल्क लन:शलु्क 
१५. दताि भएको बन्दुक नलवकरि लसफाररस ५०० 

 

 



 

 

अनुसूलच-११ 
नक्सा पास िस्तरु (१४२४२) 

घर नक्शा पास दस्तुर 

क आर लस लस फे्रि स्टक्चर भएको घर लनिािण प्रलत वगि लफट ४ 
ि िोड ल्र्ाररङ रड भएको घर लनिािण प्रलत वगि लफट ३ 
ग कचची घर लनिािण प्रलत वगि लफट २ 
घ टहरा लनिािण प्रलत वगि लफट १ 
आठराई गाउँपालिकाको ग्रालमि िेत्रमा लनमािि हुने घरको नक्सा पास दस्तुर 

क आर लस लस फे्रि स्टक्चर भएको घर लनिािण प्रलत वगि लफट ४ 
ि िोड ल्र्ाररङ रड भएको घर लनिािण प्रलत वगि लफट ३ 
ग कचची घर लनिािण प्रलत वगि लफट २ 
घ टहरा लनिािण प्रलत वगि लफट १ 
पालकि ङ तिा सलहत Parking Space भएको घर लनमािि गनेिाइि सो बराबरको िेत्रको नक्सा दस्तुर लमनाह 

प्रकोपबाट िलत भएको घर पुनलनमािि गदाि ५०% छुट लदने । 

अलभिेलख करि दस्तुर 

क घर नक्सा पासको व्र्वस्था नभएको अवस्थाको घरको 

प्रलत वगि लफट 
२ 

ि अलभिेलिकरण/नक्शा पास लनविेन फारि िस्तरु २०० 

ग लनिािण सम्पनन् प्रिाणपत्र ५०० 

घ नािसारी प्रलत घर ५०० 

ङ स्थिगत सरिलिन अलिन रेिाङ्कन २०० 

च भवनको स्थिगत लनररक्षण िस्तरु प्रालबलधक िेआउट २०० 

सम्पलत्त मूल्र्ाङ्कन दस्तुर प्रलत हजार रु. २/००का दरिे 
अनुसूची-१२ 

सरसफार्ि शलु्क (१५११५) 

सरसफाइि शुल्क ( मालसक) कुहीने र नकुहीने फोहोर वगीकरि गने  

क पाररवाररक िगत काडि/सरसफाई काडिको िस्तरु २० 
ि व्र्वसार् भएका घर १०० 
ग ब्र्वसार् नभएको घर ५० 

अनुसूची-१३ 

साना सवारी कर (१४५२२) 
लस.न सवारी दताि तथा वालर्िक सवारी कर दताि नलवकरि 

क टेम्पो अटो ररक्सा ५०० २५० 
नोट:- अन्र् सवारी साधनको हकिा प्रिशे काननू बिोलिि हुनेछ । 



 

 

अनुसूची-१४ 

अन्र् सेवा शलु्क तथा लवलक्र (१४२१९) 
१ सभा हि भाडा ५०० सरसफाई िस्तरु थप िाग्ने छ । 
२ ब्र्ाकहो िोडर भाडा प्रलत घण्टा ब्र्ाकहोिोडर संचािन कार्िलवधी अनसुार  
३ िर रेट पलुस्तका लवलक्र  (प्रलतथान) १००० 

अपरेटर सलहत, ईन्धन वाहेक 

 लववरण एक्साभटेर व्र्ाकहो िोडर 

१ गाउँपालिकाको आफ्नै िगानीिा उपभोिा सलिलत िाफि त 

सञ्चालित र्ोिनाहरु  

 
३५०० 

१३०० 

२ अन्र् ठेक्का पट्टा िाफि त सञ्चालित र्ोिनाहरु ४००० १४०० 

३ अपरेटर, ईन्धन सलहत  
४ गाउँपालिकाको आफ्नै िगानीिा उपभोिा सलिलत 

सञ्चालित र्ोिनाहरुिा  

५५०० २४०० 

५ अन्र् लनकार् तथा ठेक्कापट्टा िाफि त सञ्चालित र्ोिनाहरु ५८०० २५०० 

व्र्ाकहो िो िोडर अपरेटर तथा सहार्कको भत्ता दर 

१ एक्साभटेर अपरेटर  २५० 

२ एक्साभटेर सहार्क १५० 

३ व्र्ाकहो िोडर अपरेटर  १५० 

४ व्र्ाकहो िोडर सहार्क १०० 

अनुसुची - १५ 

लनम्न लवर्र्हरुिा लसफाररस सम्बलन्ध िस्तरु छुट गररने छ । 
१. सािालिक सरुक्षा भत्ता सम्बलन्ध िाता िोल्ने लसफाररस  
२. सािालिक सरुक्षा भिा सम्बलन्ध संरक्षक/र्चछाएको व्र्लत्तिे िान ेलसफाररस 

३. बाढीलपलडत, पलहरो, हावाहुरी, आगिागी, भकुम्प लपलडत लसफाररस 
४. लवरािीको आलथिक अवस्था कििोरी भएको लसफाररस  

५.  नेपाि सरकार एवि ्प्रिशे सरकारबाट  कर  निाग्ने भलन तोकेका ब्र्लि तथा संस्थाहरु   

६. अपाङ्गता  भएका व्र्िीहरु  
 
 आज्ञािे, 

डम्बर बहादरु आङदेम्बे 

प्रमुख प्रिासकी् अधिकृत 


