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आर्थिक ऐन, 207९ 

पारित र्िर्तिः 207९।03।10 

प्रस्तावनािः 

सिगाि गाउँपासिकाको आसथिक वर्ि 207९/080 को अथि िम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको सनसित्त स्थानीर् कर तथा 

शुल्क िंकिन गने, छुट सिने तथा आर् िंकिनको प्रशािसनक व्यवस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको िंसवधानको धारा 

288 को उपधारा (2) बिोसिि सिगाि गाउँिभाको िे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. संर्िप्त नाि ि प्रािम्भिः (1) र्ि ऐनको नाि “सिगाि गाउँपासिकाको आसथिक ऐन, 207९” रहेको छ । 

(2) र्ो ऐन 207९ िाि श्रावण ०1 गतेिेखि सिगाि गाउँपासिका के्षत्रिा िागू हुनेछ । 

२. परिभाषािः र्वषय तथा प्रसंगले अको अथि नलागेिा, 

(क) "ऐन" भन्नािे सिगाि गाउँपासिकाको आसथिक ऐन, 2079 िम्झनु पछि  । 

(ि) "कार्िपासिका" भन्नािे सिगाि गाउँ कार्िपासिका िम्झनु पछि  । 

(ग) "गाउँपासिका" भन्नािे सिगाि गाउँपासिकािाई िम्झनु पछि  । 

(घ) "फिि" भन्नािे प्रचसित कानून बिोसिि िताि भएको वा नभएको िुनिुकै फिि िम्झनु पछि  । 

(ङ) "व्यखि" भन्नािे र्ि ऐन  बिोसिि कर सतनुि पने िुनिुकै व्यखि िम्झनु पििछ । 

(च) "िभा" भन्नािे सिगाि गाउँपासिकाको गाउर्उँिभा िम्झनु पछि  । 

(छ) "िंसवधान" भन्नािे नेपािको िंसवधान िम्झनु पछि  । 

३. सम्पर्ि कििः गाउँपासिकाका के्षत्रसभत्र अनुिूसच (1) बिोसििघरिग्गा कर िगाइने र अिूि उपर गररनेछ । 

४. भूर्ि कि (िालपोत):गाउँपासिका के्षत्रसभत्र अनुिूसच (2) बिोसिि भूसि कर (िािपोत) िगाइने र अिूि उपर गररनेछ 

।  

५. घि वहाल कििः  गाउँपासिकाके्षत्रसभत्र कुनै व्यखि वा िंस्थािे भवन, घर, पिि, ग्यारेि, गोिाि, टहरा, छप्पर, िग्गा वा 

पोिरी पूरै वा आंसशक तवरिे वहाििा सिएकोिा अनुिूसच (3) बिोसिि घर िग्गा वहाि कर िगाइने र अिूि उपर 

गररनेछ ।  

६. व्यवसाय कििः गाउँपासिका के्षत्रसभत्र व्यापार, व्यविार् वा िेवािा पँूिीगत िगानी र आसथिक कारोवारका आधारिा 

अनुिूसच (4) बिोसिि व्यविार् कर िगाइने र अिूि उपर गररनेछ । 

७. जर्िबुटी, कवािी ि जीवजनु्त कििः गाउँपासिका के्षत्रसभत्र कुनै व्यखि वा िंस्थािे ऊन, िोटो, िसिबुटी, वनकि, 

कवािी िाि र प्रचसित कानूनिे सनरे्ध गररएको िीविनु्त वाहेकका अन्य िृत वा िाररएका िीविनु्तको हाि, सिङ, 

प्ाँि, छािा िस्ता बसु्तको व्यविासर्क कारोवार गरेवापत अनुिूसच (5) बिोसििको कर िगाइने र अिूि उपर 

गररनेछ । 

८. सवािी साधन कििःगाउँपासिका के्षत्रसभत्र िताि भएका िवारी िाधनिा अनुिूसच (6) बिोसिि िवारी िाधन कर 

िगाइनेछ र उि कर िम्बखन्धत प्रिेशिे अिूि गरी अन्तर िरकारी सवत्त व्यवस्थापन ऐन 2074 बिोसिि स्थानीर् 

तहको सवभाज्य कोर् िाफि त गाउँपासिकाको िंसचत कोर्िा बाँिफाँि गनुिपनेछ । 

९. र्वज्ञापन कििः गाउँपासिका के्षत्रसभत्र हुने सवज्ञापनिा अनुिूसच (7) बिोसिि सवज्ञापन कर िगाइने र अिूि उपर 

गररनेछ । र्िरी कर िंकिन गिाि अन्तर िरकारी सवत्त व्यवस्थापन ऐन 2074 बिोसिि िम्बखन्धत प्रिेशिे सनधािरण 

गरेको सवज्ञापन कर ििेत िंकिन गरी प्रिेश सवभाज्य कोर्िा रािश्व बाँिफाँि गनुिपनेछ । 

१०. िनोिन्जन कििः गाउँपासिका के्षत्रसभत्र हुने िनोरन्िन व्यविार् िेवािा अनुिूसच (8) बिोसिि व्यविार् कर िगाइने र 

अिुि उपर गररनेछ । र्िरी कर िंकिन गिाि अन्तर िरकारी सवत्त व्यवस्थापन ऐन 2074 बिोसिि िम्बखन्धत प्रिेशिे 

सनधािरण गरेको कर ििेत िंकिन गरी प्रिेश सवभाज्य कोर्िा रािश्व बाँिफाँि गनुिपनेछ । 

११. बहाल र्बटौिी शुल्किः गाउँपासिका के्षत्रसभत्र हुने आफुिे सनिािण, रेििेि वा िंचािन गरेका हाँट बिार , पिि वा 

िरकारी िग्गािा अनुिूसच (9) िा उले्लि भए अनुिार बहाि सबटौरी शुल्क िगाईने र अिूि उपर गररनेछ । 

१२. पार्कि ङ शुल्किः गाउँपासिका के्षत्रसभत्र कुनै िवारी िाधनिाई पासकि ङ िुसवधा उपिब्ध गराए वापत अनुिूसच (10) 

बिोसिि पासकि ङ शुल्क िगाइने र अिूि उपर गररनेछ। 
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१३. टर ेर्कङ्ग, कोयोर्कि, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पम्पङ्ग, र्जपफ्लायि ि ि  ् याफ्टीङ्ग शुल्किः  गाउँपासिकािे आफ्नो के्षत्रसभत्र 

टर ेसकङ्ग, कार्ोसकि, क्यानोइङ्ग, बन्िी िखिङ्ग, सिपफ्लार्र र र  ् र्ाफ्टीङ्गिेवा वा व्यविार् िंचािन गरेवापत अनुिूसच 

(11) बिोसििको शुल्क िगाइने र अिूि उपर गररनेछ । 

१४. सेवा शुल्क, दसु्तििः गाउँपासिकािे सनिािण, िंचािन वा व्यवस्थापन गरेका अनूिूसच 12 िा उखल्लखित स्थानीर् 

पूवािधार र उपिब्ध गराइएको िेवािा िेवाग्राहीबाट िोही अनुिूसचिा व्यवस्था भए अनुिार शुल्क िगाइने र अिूि 

उपर गररनेछ । 

१५. निीिन्य पिाथि (ढंुगा, सगट्टी, बािुवा आसि) सबसि करः र्ि गाउँपासिका के्षत्र सभत्र भएर बगे्न, आई.ई.ई. गरेका र 

घाटगसि तोसकएका निी  िोिाहरुबाट ढंुगा, सगट्टी, बािुवा, भरान, ग्राभेि र िाटो आसििा अनुिूची १३ िा उले्लि भए 

बिोसिि सबिी कर िगाईने तथा अिुि गररनेछ । 

१६. पयिटनशुल्किःगाउँपासिकािे आफ्नो के्षत्रसभत्र सनिािण गरेका उद्यान, पाकि , सचसिर्ािाना, ऐसतहासिक तथा पुराताखिक 

िििा, िंग्रहािर् िस्ता िििा उपर्ोग गरे वाफत पर्िटकहरुवाट अनुिूची १४ िा उखल्लखित िरिा पर्िटन शुल्क 

िगाईने र अिुि उपर गररनेछ । 

१७. दि घटाउन,  बढाउन वा छुट र्दन सके्िः  

(1) प्रचसित कानूनिा िुनिुकै  कुरा िेखिएको भए तापसन गाउँपासिकािे आवश्यकता अनुिार र्ो ऐन र अन्य कानून 

बिोसिि िगाइएका िसु्तर, शुल्क र करको िर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो िसु्तर,  शुल्क,  र कर आंसशक वा पूणि 

रुपिा छुट सिन िके्नछ । त्यस्तो िर घटाइएको, बढाइएको वा छुट सिइएको िूचना स्थानीर् रािपत्रिा प्रकाशन 

गनुिपनेछ। 

(२) उपिफा (1)  बिोसिि करको िर घटाइएको वा कुनै िसु्तर, शुल्क र कर आंसशक वा पूणि रुपिा  सिइएको सववरण 

प्रते्यक वर्ि गाउँिभािा पेश गनुिपनेछ । 

(३) उपिफा (२) बिोसिि सिइएको पूणि वा आंसशक कर छुट िुसवधाको किैिे िुरुपर्ोग गरेिा वा कुनै  प्रर्ोिनका 

िासग छुट िुसवधािा प्राप्त गरेको िािवसु्त अन्य प्रर्ोिनिा प्रर्ोग गरेिा  त्यिरी छुट सिइएको िसु्तर शुल्क, िहशुि 

कर रकि अिुि उपर गरी िो रकि बराबर िररवाना गररनेछ । 

१८. कि तथा शुल्क संकलन सम्बम्पि कायिर्वर्धिः र्ो ऐनिा भएको व्यवस्था अनुिार कर तथा शुल्क िंकिन िम्बखन्ध 

कार्िसवसध गाउँपासिकािे तोके अनुिार हुने छ । 
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अनुिूची-1 

(िफा ३ िँग िम्बखन्धत) 

गाउँपासिकािे िगाउने ििसत्त कर 

ििसत्त कर िागू गने तर्ारी पूरा नभएको आ.व. 2079/080 िा घरकरका रुपिा सिने । 

क) नू्यनति घर कर रु. 30 

ि) सभत्ता, ढुङ्गा र काठिे बनेको िाटाको िोिाई भएको छाना िस्तापाता वा सििेटिे छाएको घरको प्रसत वर्ि रु. 40 

ग)  सभत्ता  ढुङ्गा र काठिे  बनेको सििेन्ट प्लास्टर भएको छाना िस्तापाता वा सििेटिे छाएको घरको प्रसत वर्ि रु. 50 

घ) सभत्ता ढुङ्गा र काठिे बनेको सििेन्टको प्लास्टर भएको  छत ढिान गरेको एकतिे प्रसत वर्ि रु 100,  प्रसत तिा रु. 25 थप 
 

 

अनुिूची-2 

(िफा 4 िँग िम्बखन्धत) 

गाउँपासिकािे िगाउने भूसि कर (िािपोत) 

ि.िं. अब्बि िोर्ि सिि चाहार कैसफर्त 

1 रु.7 रु. 6 रु. 5 रु. 4.5  

 

ि.िं. अब्बि िोर्ि सिि चाहार कैसफर्त 

1 रु.६ रु. ५ रु. 4.5 रु. 4  

 

 

अनुिूची-3 

(िफा ५ िँग िम्बखन्धत) 

गाउँपासिकािे िगाउने घरवहाि कर 

गाउँपासिकािे आफ्नो के्षत्रसभत्र िगाउन िके्न बहािि करको िर आफ्नो के्षत्रसभत्रको घर,  पिि, ग्यारेि, गोिाि, टहरा,  

शेि (छप्पर) कारिाना,  िग्गा वा पोिरी पूरै वा आंसशक रुपिा  वहाििा सिएकोिा िम्बखन्धत धनीबाट बहािि रकिको 

10 प्रसतशत िम्म ।   
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अनुिूची-4 

(िफा ६ िँग िम्बखन्धत) 

गाउँपासिकािे िगाउने व्यविार् कर 

ि.िं. सववरण िताि शुल्क नसवकरण शुल्क 

1. सचर्ा, नास्ता, पिि, बिार, ग्रासिण 1000/500 500/250 

2. िोका, छापा बिार/ग्रािीण 500 365 

3 सकराना पिि बिार/ बिार ग्रािीण के्षत्र 1500/750 1000/500 

4 तरकारी फिफूि पिि बिार/ग्रािीण 1000/500 250/125 

5 सििाई पिि बिार ग्रािीण 1000/500 500/250 

6 कपिा पिि फेन्सी बिार/ग्रािीण 2000/1000 1000/500 

7 भाँिा वतिन पिि बिार/ग्रािीण 2000/1000 1000/500 

8 कपिा पिि रेसििेट बिार/ग्रािीण 1000/500 500/250 

9 से्टशनरी बिार/ग्रािीण 1000/500 500/250 

10 इिेक्ट्र ोसनक पिि बिार/ग्रािीण 2000/1000 1000/500 

11 कम्युटर पिि बिार/ग्रािीण 2000/1000 1000/500 

12 िोबाइि ग्यािरी बिार/ग्रािीण 1000/500 500/250 

13 िुनचाँिी पिि बिार/ग्रािीण 1000/500 500/250 

14 िप्लार्शि/हाििवेर्र बिार/ग्रािीण 2000/1000 1000/500 

15 फोटो सु्टसिर्ो बिार/ग्रािीण 1000/500 500/250 

16 कपाि काट ने नाई पिि 500 250 

17 बधशािा बिार/ग्रािीण 2000/1000 1000/500 

18 िाछा सबिी पिि बिार/ग्रािीण 1000/500 500/250 

19 सिरक ििना  बिार/ग्रािीण 1000/500 500/250 

20 िुसतििन्य पिि बिार/ग्रािीण 2500/1250 1500/750 

21 और्धी पिि बिार/ग्रािीण 1000/500 500/250 

22 कृसर् एग्रोभेट/पशु बिार 1000/500 500/250 

23 ल्याव पिि बिार/ग्रािीण 1000/500 500/250 

24 िसिरा थोक 50000 20000 

25 िसिरा फुटकर 25000 5000 

26 िाइिो हाइिर ो 15000 3000 

27 एफ.एि. िंचािन 15000 5000 

28 नेपाि िरकारको पूणि स्वासिि रहेको बैङ्क बाहेक आसथिक  

कारोबार गने बैङ्क 

  

29 क वगि  15000 

30 ि वगि  12000 

31 ग वगि  10000 

32 घ वगि  8000 

33 िहकारी बैंक  5000 

34 सबिा किनी  5000 

35 पेटर ोि सििेट फुटकर सबिी 1000  

36 प्लासिक भाँिा वतिन 1000  

37 पेन्ट  पिि 1000  

38 िािान्य हाििवेर्र 1000  

39 घिी, सटभी,  िोबाइि ििित 1000  

40 कुिुरा बंगुर बाख्रा पािन 1000  
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41 िाइन बोिि वा पेखन्टङ्ग पिि 1000  

42 फोटोकपी पिि 500  

43 कम्युटर इखन्िचु्यट 2000  

44 िंचार िेवा वा इन्टरनेट 1000  

45 सनिािण व्यविार्ी इिाित पत्र 15000  

 क. प्रसतसिपी 500  

 ि. इिाित पत्र िंशोधन 2000  

 

❖ र्ि गाउँपासिका के्षत्रसभत्रका व्यापारीहरुिे गाउँपासिकािा आफ्नो व्यविार् िताि र नसवकरण नगरेका  व्यापारीहरुिाई 

व्यविार् िताि र नवीकरण गनि िगाउने कार्िका िासग सनि व्यापारीहरुिे सवगतिा आन्तररक रािश्व कार्ाििर् वा अन्य 

सनकार्िा िताि गरेको प्रिाणिाई आधार िासन आ.व. 2079/080 को पौर् िसहना िम्म आ.व. 2077/078 िम्मको वक्यौता 

िररवानािा 60 प्रसतशत छुन सिने । तोसकएको म्याि सभत्र पसन व्यविार् कर बुझाउन नआएिा प्रसत वर्ि 10 प्रसतशतका िरिे 

िररवाना गने । 

❖ व्यविार् कर बुझाउने िम्बन्धिा व्यविार् कर बुझाउने म्याि प्रते्यक आ.व.को अिाढ ििान्तिम्म बुझाई िकु्नपनेछ । 

अनुिूची-5 

(िफा ७ िँग िम्बखन्धत) 

पुनः प्रर्ोग हुने कवािी  ििानहरुिा िागे्न करको िर रेट 

क्र.सं. नाि इकाई 
दि 

रु. पैिा 

1 िािी सििी सवर्र प्रसत गोटा 1  

2 िािी  सििी िसिरा र अन्य (500 एि.एि. भन्दा िासथ) प्रसत गोटा  50 

3 िािी सििी िसिरा र अन्य (500 एि.एि. भन्दा ति) प्रसत गोटा  30 

4 प्लासिक (झोिा र िुधको थैिा बाहेक) प्रसत के.िी. 3  

5 िािी बोरा     

क 100 के.िी. िाद्यान्न अट ने िुटका बोरा प्रसत गोटा 1  

ि 50 के.िी. िाद्यान्न अट ने िुटका बोरा प्रसत गोटा  50 

ग 50 के.िी. भन्दा  कि िाद्यान्न अट ने िुटका बोरा प्रसत गोटा  50 

6 तेिको सटन     

क ठुिो 10 सिटर भन्दा  बढी अट ने प्रसत के.िी. 1  

ि िानो 10 सिटर भन्दा  कि अट ने प्रसत के.िी.  50 

७ हल्का पेर् पिाथि िािी सििी     

क 500 एि.एि. भन्दा िाथी प्रसत गोटा  40 

ि 500 एि.एि. भन्दा ति प्रसत गोटा  20 

८ पुराना कागि     

क अिबार प्रसत के.िी. 3  

ि अन्य कागि प्रसत के.िी. 3  

9 धातुका कवािी िािानहरु     

क फिाि प्रसत के.िी. 2  

ि अन्य धातुका सपत्ति तािा आसि प्रसत के.िी. 10  

10 पोसिसथन पाइपका टुिाहरु प्रसत के.िी. 3  

11 परािबाट बनेका पुरानो िािान वा पराि प्रसत के.िी.  50 

12 सििाको धुिो वा टुिा प्रसत के.िी. 2  

13 िस्तापाता प्रसत के.िी. 5  

14 िस्ताको धुिो प्रसत के.िी. 5  

15 सझणु्ड (उनको टुिा) प्रसत के.िी. 2  

16 पुरानो ब्याटर ी प्रसत के.िी. 5  

17 गारिेन्टको कपिाको टुिा प्रसत के.िी. 2  
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18 ििेको िोसवि प्रसत सिटर 2  

19 िुट र प्लासिकका  पुनः प्रर्ोग हुन निके्न बोराहरु प्रसत के.िी. 1  

20 कापेटका टुिाहरु प्रसत के.िी. 2  

21 टार्र टु्यब प्रसत के.िी. 2  

22 थोत्रो सटन प्रसत के.िी. 2  

23 पुरानो िर ि प्रसत के.िी. 4  

24 पुरानो टार्र टु्यव (िाईकिको) प्रसत गोटा 1  

25 कागिको झुरा प्रसत के.िी. 2 50 

26 प्लासिकको िुत्ता, चप्पि र पुरानो प्लासिक टुिा प्रसत के.िी. 3  

27 प्लासिकको थैिी, सझल्ली, पोसिसथन  आसि प्रसत के.िी. 3  

28 गत्ता प्रसत के.िी. 3  

29 टार्र प्रसत के.िी. 2  

30 टार्रको बुराि प्रसत के.िी. 1  

 

ि.िं. िसिबुटी/व्यविार् िताि शुल्क वासर्िक  कर 
1 िटसिबुटी (िोटो, अििा,  हरो  बरो, ररठो, सिसु्न, िािसचसन पत्ता, सििििी, ओिर, ितुवा,  

केरा, िुन्तिा, आसििा, सतिुर, सभणेसत,  कुररिो, झ्याउ, सतते, बोिा, च्याउँ) । 
5000 सबसि िूल्यको 

10% 

2 व्यविार् (ििी, बाख्रा, राँगा, भैिँी, गोरु,  बङ गुर, हाँि, कुिुरा, िह, ििहन,  िच्चर, िाछा 

िाने िाि) 

1000 500 

अनुिूची-6 

(िफा ८ िँग िम्बखन्धत) 

गाउँपासिकािे िगाउने िवारी िाधन कर 

सि.नं. िवारी िाधनको प्रकार िताि शुल्क वासर्िक िर कैसफर्त 
1. बि, टरक, िरी र अन्य हेभी  गािी 1500 1000  

2. कार, टेिो, ट्याक्ट्र,   सिसन बि 1000 500  

3. सु्कटर,   िोटरिाईकि  तथा अन्य िवारी  िाधन 500 50  

4. अटो ररक्सा वा सवि रु्तीर् ररक्सा 1000 500  

 

अनुिूची-7 

(िफा ९ िँग िम्बखन्धत) 

गाउँपासिकािे िगाउने सवज्ञापन कर 

सिगाि गाउँपासिकािे आफ्नो के्षत्र सभत्र िगाउन िके्न सवज्ञापन कर ति उले्लखित  िरिा तर प्रिेश  कानून स्वीकृत भएिा 

िो कानूनिा व्यवस्था भए बिोसिि हुनेछ । 

सि.नं. सवज्ञापनको प्रकार करको िर (वासर्िक) कैसफर्त 
1 िाईनबोिि प्रसत बगिसफट 40  

2 होसिङबोिि बगिसफट 75  

3 गिोिाईन बोिि बगिसफट 90  

4 व्यानर प्रसत हप्ता 100  

5 सिसिटि बोिि प्रसत वगिसफट 200  

नोटः नेपाि िरकार वा िनचेतनािूिक िाईसकङिा  सवज्ञापन कर िागे्न छैन । 

अनुिूची-8 

(िफा १० िँग िम्बखन्धत) 

गाउँपासिकािे िगाउने िनोरञ्जन कर 

सिगाि गाउँपासिकािे आफ्नो के्षत्रसभत्र िगाउन िके्न िनोरन्िन  कर प्रिेश कानूनिे तोके बिोसिि हुनेछ । 
 

अनुिूची-9 

(िफा 1१ िँग िम्बखन्धत) 
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गाउँपासिकािे िगाउने बहाि सबटौरी शुल्क 

सि.नं. सववरण करको िर कैसफर्त 
1. हाट बिार िेिा प्रसत  पिि 100  

अनुिूची-10 

(िफा 1२ िँग िम्बखन्धत) 

गाउँपासिकािे िगाउने पासकि ङ शुल्क 

सि.नं. िवारी िाधनको प्रकार करको िर कैसफर्त 
1 टरक, बि, िीप िगार्तका िवारी िाधन (पटके िसु्तर, २४ घण्टाका िासग) 10  

2 िुई पाङ गे्र िवारी िाधन (पटके िसु्तर, २४ घण्टाका िासग) 5  

 

अनुिूची-11 

(िफा 1३ िँग िम्बखन्धत) 

गाउँपासिकािे िगाउने टर ेसकङ, कोर्ोसकि, क्यानोइङ्ग, बन्िी िखिङ्ग, सिपफ्लार्र र र् र्ाखफ्टङ्ग शुल्क 
 

सि.नं. टर ेसकङ, कोर्ोसकि, क्यानोइङ्ग, बन्िी िखिङ्ग, 

सिपफ्लार्र र र् र्ाखफ्टङ्ग शुल्कको प्रकार 
करको िर कैसफर्त 

1. र् र्ाखफ्टङ्ग  शुल्क 100  

अनुिूची-12 

(िफा 1४ िँग िम्बखन्धत) 

गाउँपासिकािे िगाउने िेवा शुल्क, िसु्तर 

र्स.नं. र्वविण दसु्ति 

1 नाता प्रिासणत िेटर याििा 100 

2 नाता प्रिासणत िावििसनक िुचुल्का िसहत 500 

3 नागररकता सिफाररि 100 

4 नागररकता प्रसतसिपी सिफाररि 150 

5 बहाि करको िेिािोिा सिफाररि 100 

6 बन्द घर तथा कोठा िोल्ने रोहवर 250 

7 िोही िगतकट्टाको सिफाररि 250 

8 अशि, अिहार् तथा अनाथको पािन पोर्णका िासग सिफाररि सनःशुल्क 

9 बैवासहक अंसगकृत नागररकता सिफाररि 5000 

10 आसथिक अवस्था कििोर वा ििन्न रहेको िम्बन्धी  सिफाररि 250 

11 सवद्यािर् ठाउँिारी गने सिफाररि 5000 

12 धारा तथा सवि रु्त ििानको िासग सिफाररि 500 

13 
प्रचसित कानून  अनुिार प्रत्यार्ोसित असधकार बिोसििको अन्य सिफाररि  वा 

प्रिासणत गने 

250 

14 िंघ िंस्था सिफाररि 1000 

15 िंघ िंस्था नसवकरण 1000 

16 कृसर् तथा पशु व्यविार् सिफाररि 300 

17 बन्िुक नसवकरण 600 

18 घरबाटो प्रिासणत 300 

घर नक्शा पाि तथा भवन सनिािण आचार  िंसहता 2072 अनुिार घरको असभिेखिकरण िसु्तर 

19 बसनिकेको घर (प्रसत वगि सफट) 75 पैिा 

20 सनिािणासधन घर (प्रसत वगि सफट) 1.5 

21 नर्ाँ बनाउने घर (प्रसत वगि सफट) 1.5 

22 हि भािा प्रसतसिन 500 

23 प्रोफाइि सबिी 1000 
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24 बुफर भािा 500 

25 प्रोिेक्ट्र भािा 100 

26 एकाघर िगोि सिफाररि 250 

27 अंसशर्ार प्रिासणत 250 

28 व्यखिगत घटना िताि (३५ सिन पश्चात) 200 

29 व्यखिगत घटना िताि प्रसतसिपी  500 

30 बिोबाि प्रिासणत 250 

31 नक्सा पाि सकताब 500 

32 नक्सा पाि नाििारी 500 

33 नक्सा पाि प्रसतसिपी प्रिासणत 500 

34 नक्सा पाि  िििसिन  िूचना 250 

35 नक्सा पाि घर प्रिासणत 1000 

36 िहकारी सिफाररि  िसु्तर 1000 

37 सवसनर्ि  िंशोधन 500 

38 कार्ििि सवस्तार 1000 

39 िेिा पररक्षण सिफाररि 500 

40 घर िग्गा करको िेिािोिा 100 

41 िन्मसिसत प्रिासणत नेपािी/अंगे्रिीिा 100/250 

42 
व्यापार व्यविार् बन्द भएको, िंचािन नभएको वा व्यापार व्यविार् हँुिै नभएको 

सिफाररि 

500 

43 सववाह प्रिासणत तथा असववासहत  प्रिासणत नेपािी/अंगे्रिीिा 100/250 

44 सनःशुल्क वा िशुल्क  स्वास्थ्य उपचारको सिफाररि  गनि सनःशुल्क 

45 
विाबाट िारी  हुने सिफाररि तथा अन्य कागिातिाई अंगे्रिीिा सिफाररि तथा 

प्रिासणत 

250 

46 घर पाताि प्रिासणत गने सिफाररि 250 

47 व्यखिगत सववरण प्रिासणत 250 

48 िग्गाधनी िताि प्रिाण  पुिाििा घर कार्ि गनि सिफाररि 250 

49 
कुनै व्यखिको नािथर िन्मसिसत तथा वतन फरक फरक भएको भए िो व्यखि एकै 

हो भने्न सिफाररि 

100 

50 नािथर, िन्मसिसत िंशोधनको सिफाररि 100 

51 िग्गाधनी िताि प्रिाण पुिाि  हराएको सिफाररि 200 

52 सकत्ताकाट गने सिफाररि 150 

53 िंरक्षक प्रिासणत गने िंस्थागत र व्यखिगत 2000 

54 िीसवतिँगको नाता प्रिासणत 200 

55 िृतकिँगको नाता प्रिासणत तथा िििसिन सिफाररि 300 

56 िीसवत रहेको सिफाररि 200 

57 हकवािा वा हकिार प्रिासणत गने 250 

58 नाििारी गने सिफाररि 250 

59 िग्गाको हक िम्बन्धिा सिफाररि 250 

60 उद्योग ठाउँिारी गने सिफाररि 500 

61 आधारभूत सवद्यािर् िोल्न सिफाररि (िािुिासर्क   तथा िंस्थागत) 1500/5000 

62 500 िित्ती िम्बन्धी िूल्याङ्कन सिफाररि गने प्रसतहिार (स्विेशी र सविेशी) 
प्रसतहिार 50 पैिा/ 

प्रसतहिार रु. 1 

63 सवद्यािर् कक्षा थप गने सिफाररि (िािुिासर्क तथा िंस्थागत) प्रसत कक्षा 500/1000 

64 र्ोिना िम्झौता  िसु्तर 500 
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65 चार सकल्ला प्रिासणत (व्यविासर्क प्रर्ोिन) 
१ सकत्ता रु.  250 

प्रसत सकत्ता रु. 100 थप 

 
 

अनुिूची-1४ 

(िफा 15 िँग िम्बखन्धत) 

गाउँपासिकािे िगाउने निीिन्य पिाथिको सबिी कर 

१. ढुङ्गा,  सगट्टी, बािुवा,  भरान,  ग्राभेि आसिको सबसिीिा प्रसत घन सिटर रु.  75 (भ्याट बाहेक)  

२. िाटोिा प्रसत घन सिटर रु. 30 (भ्याट बाहेक) सिनेछ । 
 

 

अनुिूची-13 

(िफा 1६ िँग िम्बखन्धत) 

गाउँपासिकािे िगाउने पर्िटन प्रवेश शुल्क 

सिगाि गाउँपासिकािे आफ्नो के्षत्रसभ+-त्र िगाउन िके्न पर्िटन शुल्क प्रिेश  कानूनिे तोके बिोसिि हुनेछ । 


