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प्रस्तावनााः  

वन्दिपरु गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि 207५/07६ को अथि सम्बदधी प्रस्ताविाई कार्ािदवर्न गनिको लनलित्त 
स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट दिने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् 
भएकोिे, नेपािको संववधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बिोन्िि वन्दिपरु गाउँपालिकाको तेश्रो गाउँ 
सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. संन्िप्त नाि र प्रारम्भाः  

१. र्स ऐनको नाि “आलथिक ऐन, 207५” रहेको छ । 

२. र्ो ऐन 207 साि श्रावण १ गतेिेन्ि वन्दिपरुर गाउँपालिका िते्रिा िागू हनुेछ । 
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२. सम्पलत कराः वन्दिपरु गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र अनसूुन्ि (1) बिोन्िि एवककृत सम्पन्त्त कर/घरिग्गा 
कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

३. भलूि कर (िािपोत): वन्दिपरु गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र अनसूुन्ि (2) बिोन्िि भलूि कर (िािपोत) 
िगाइन ेर असूि उपर गररनछे ।  

४. घर वहाि तथा भाडा कराः  गाउँपालिका िेत्र लभत्र प्रत्रे्क घर तथा भवनको िगत संकिन गररनेछ । 
वन्दिपरु गाउँपालिकाका िते्रलभत्र कुनै व्र्न्ि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, 
छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै आनं्शक तवरिे वहाििा दिएकोिा अनसूुन्ि (3) बिोन्िि घर िग्गा 
वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ ।  

५. व्र्वसार् कराः वन्दिपरु गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूिँीगत िगानी र 
आलथिक कारोवारका आधारिा अनसूुन्ि (4) बिोन्िि व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ 
।होटि ब्र्वसार्को वलगिकरण गरी होटिको स्तर पूवािधारको स्तर तथा सेवाको स्तरका आधारिा 
होटि ब्र्वसार् करको िार्र लनधािरण गररने छ । वावर्िक कारोवारको आधारिा सिेत कर लनधािरण 
गनि सवकने छ । 

६. िलडबटुी, कवाडी र िीविदत ुकराः वन्दिपरु गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र कुनै व्र्न्ि वा संस्थािे ऊन, 
िोटो, िलडबटुी, वनकस, कवाडी िाि र प्रिलित कानूनिे लनर्ेध गररएको िीविदत ुवाहेकका अदर् 
ितृ वा िाररएका िीविदतकुो हाड, लसङ, प्वाँि, छािा िस्ता बस्तकुो व्र्वसावर्क कारोवार गरेवापत 
अनसूुन्ि (5) बिोन्ििको कर िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कराः वन्दिपरु गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनसूुन्ि (6) 
बिोन्िि सवारी साधन कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो 
काननुिा अदर्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोन्िि हनुेछ । 

८. ववज्ञापन कराः वन्दिपरु गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनिा अनसूुन्ि (7) बिोन्िि ववज्ञापन कर 
िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अदर्था व्र्वस्था 
भएको अवस्थािा सोवह बिोन्िि हनुेछ । 

 

९. िनोरदिन कराः वन्दिपरु गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र हनुे िनोरदिन व्र्वसार् सेवािा अनसूुन्ि (8) 
बिोन्िि व्र्वसार् कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा 
अदर्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोन्िि हनुेछ । 

१०. बहाि लबटौरी शलु्काः वन्दिपरु गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र आफुिे लनिािण, रेििेि वा संिािन गरेका तथा 
सावििलनक स्थानहरुिा अदर् व्र्िी वा लनकार्िे लनिािण गरी प्रर्ोग गरर आएका सावििलनक तथा नीन्ि 
घर टहरा वा भौलतक पूवािधारहरु गाउँपालिका िेत्र लभत्र सावििलनक वा कुनै ब्र्िी संस्थाको हकभोग 
वाहेकको अदर् िग्गा वा स्थान उपर्ोग गरी लनिािण गररएको भवन गोिाि वा र्स्तै प्रकृलतका संरिना 
वा अस्थार्ी रुपिा पाि टेदट टागेर वा ररक्सा ठेिा वा र्स्तै साधानको प्रर्ोग गरी गररने कुनै पलन 
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ब्र्वसावर्क विर्ाकिापिािा अनसूुन्ि (9) िा उल्िेि भए अनसुार र हाट बिार वा पसििा सोही 
अनसूुन्ििा भएको व्र्स्था अनसुार बहाि लबटौरी शलु्क िगाइन ेर असूि उपर गररनछे । 

११. पावकि ङ शलु्काः वन्दिपरु गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकि ङ सवुवधा उपिब्ध गराए 
वापत अनसूुन्ि (10) बिोन्िि पावकि ङ शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

१२. टे्रवकङ्ग, कोर्ोवकड, क्र्ानोइङ्ग, बदिी िन्म्पङ्ग, रक ल्काईलिङ, न्िपफ्िार्र, प्र्ाराग्िाईलडङ, ड्रोन क्र्ािेरा 
प्रर्ोग गरी लभलडर्ोग्राफी र र् र्ाफ्टीङ्ग शलु्काः  वन्दिपरु गाउँपालिकाकािे आफ्नो िेत्रलभत्र टे्रवकङ्ग, 
कार्ोवकड, क्र्ानोइङ्ग, बदिी िन्म्पङ्ग, रक ल्काईलिङ, न्िपफ्िार्र प्र्ाराग्िाईलडङ, ड्रोन क्र्ािेरा प्रर्ोग 
गरी लभलडर्ोग्राफी र र् र्ाफ्टीङ्गसेवा वा र्सै प्रकृलतका साहलसक िेि र सम्वन्दधत व्र्वसार् संिािन 
गरेवापत अनसूुन्ि (11) बिोन्ििको शलु्क िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ । 

१३. सेवा शलु्क, िस्तरुाः वन्दिपरु गाउँपालिकाकािे लनिािण, संिािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनूसून्ि 12 िा 
उन्ल्िन्ित स्थानीर् पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुन्ििा व्र्वस्था भए 
अनसुार शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१४. पर्िटन शलु्काः वन्दिपरु गाउँपालिकाकािे आफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट अनसूुिी १३ िा 
उन्ल्िन्ित िरिा पर्िटन शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो 
काननुिा अदर्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोन्िि हनुेछ । 

१५. वपकलनक स्थि प्रर्ोग कराः वन्दिपरु गाउँपालिकाकािे आफ्नो िेत्रलभत्र तोवकएका स्थानहरुिा वपकलनक 
क्र्ाम्पफाईर संिािनको िालग अनसूुिी १४ िा उन्ल्िन्ित िरिा वपकलनक तथा क्र्ान्म्पङ शलु्क 
िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अदर्था व्र्वस्था भएको 
अवस्थािा सोवह बिोन्िि हनुछे । 

१६. लनकासी कराः वन्दिपरु गाउँपालिकाकािे आफ्नो िते्रलभत्र वा वावहर काठ िाउरा, िाटो, नदििदर् तथा 
िानीिदर् ढंुगा िोकर वािवुा , स्िेट, िरी तथा िानी िदर् पिाथिहरुिा अनसूुिी १५ िा ब्र्वस्था भए 
अनसुार लनकासी कर शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो 
काननुिा अदर्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोन्िि हनुेछ । 

१७. प्राकृलतक श्रोत उपभोग कराः गाउँपालिका लभत्र संिािनिा रहेका ववलभन्न िानी तथा वन पैिवारहरुवाट 
िनुसकैु ब्र्िी वा संस्थािे नीन्ि वा सावििलनक िग्गा िलिनिा संिािन गररआएको स्थाई तथा 
अस्थाई प्रकृलतका ढंुगा स्िेट िाटो वा िनु िरी  वा र्स्तै प्रकारको िानी संिािन गिाि उत्पादि 
सािानिा अनसूुन्ि १६ िा तोवकए अनसुारको प्राकृलतक श्रोत उपभोग कर िगाईने छ ।र्स्तो कर 
लिईसकेपछी गाउँ पालिका िेत्र लभत्र प्रर्ोग वा िपत गिाि कुनै पलन प्रकारिे लनकासी कर िाग्ने छैन 
तर गाउँपालिकाका िेत्र वावहर र्स्ता उत्पािन लनकासी पैठारी गिाि गाउँपालिकािे तोके अनसुारको 
लनकासी कर सिेत िाग्नेछ । 

१८. कर छुटाः र्स ऐन बिोन्िि कर लतने िावर्त्व भएका व्र्न्ि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन वकलसिको कर 
छुट दिईने छैन ।कर छुट सम्वदधी ब्र्वस्था कार्िपालिकािे तोवक दिए विोन्िि हनुेछ । 
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१९. डण्ड िररवानााः गाउँपालिकािाई वझुाउन ु पने ववलभन्न िािका िण्ड िररवानाहरुिाई ब्र्वन्स्थत गरी 
विोन्िि कर िगाउने सम्वदधिा र्स अन्घको ब्र्वस्था सोही आधारिा र नतोवकएको अवस्थािा 
कार्िपालिकािे लनधािरण गरे विोन्िि हनुेछ।  

२०. कर तथा शलु्क संकिन सम्बन्दध कार्िववलधाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क 
संकिन सम्बन्दध कार्िववलध वन्दिपरु गाउँपालिकाकािे तोके अनसुार हनुे छ । 

 

 

रािश्वको श्रोत तथा करका िरहरु सम्वदधी व्र्वस्था अनसूुन्िहरुिा सिावेश गररएको छ ।  
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अनसुिुी १ 

 

एवककृत सम्पत्ती करको िार्रा तथा करको िराः 
ि. 
स.  

वडा 
नं.  

नक्सा लसट 
नं. 

स्थान वववरण 
प्रलत रोपनी 
िािपोतिर 

प्रलत रोपनी  
गा .पा .िर  

कैवफर्त 

१ १ 
बन्दिपरु 
१ /क  

डमु्रवेिार 
पथृ्वी राििागििा िोलडएको िाँर्ा 
वाँर्ाका िग्गा  

4400000 4200000   

२ १ 
बन्दिपरु 
१ /क  

वपप्िे िेिी प्रू्घर 

सम्ि 

पक्की वपि सडकसँग िोलडएको 
िग्गा 

1800000 1800000   

३ १ 
बन्दिपरु 
१ /क  

डमु्रवेिार, वपप्िे, 

गरुुङटार 

िखु्र् कन्चि सडक संग िोलडएको 
िग्गाहरु 

1600000 1600000   

४ १ 
बन्दिपरु 
१ /क  

  
लभत्री कचिी सडकसंग िोडीएको 
िग्गाहरु 

0 600000   

५ १ 
बन्दिपरु 
१ /क  

  अदर् िग्गाहरुको 200000 200000   

६ १ बन्दिपरु १ /ङ  
प्रू्घर िेि वडा २ 
को लसिाना सम्ि 

बन्दिपरु िाने वपि सडकसँग 
िोलडएको िग्गाहरु  

800000 800000   

७ १ बन्दिपरु १ /ङ  
 

लभत्री कचिी सडकसंग िोडीएको 
िग्गाहरु 

0 600000   

८ १ बन्दिपरु १ /ङ  
 

अदर् िग्गाहरुको 200000 200000   

९ १ िैवि २ /ग  नाहािा 
पथृ्वी राििागििा िोलडएको िाँर्ा 
वाँर्ाका िग्गा  

800000 1800000   

१० १ िैवि ४ /ि  नाहािा  
पथृ्वी राििागििा िोलडएको िाँर्ा 
वाँर्ाका िग्गा  

800000 1800000   

११ १ िैवि ४ /ग  नाहािा 
पथृ्वी राििागििा िोलडएको िाँर्ा 
वाँर्ाका िग्गा  

800000 1800000   

१२ १ िैवि ३ /घ    
पथृ्वी राििागििा िोलडएको िाँर्ा 
वाँर्ाका िग्गा  

800000 1800000   

१३ १ िैवि ३ /ि    
पथृ्वी राििागििा िोलडएको िाँर्ा 
वाँर्ाका िग्गा  

800000 1800000   

१४ १ िैवि नाहािा 

िैवि  गा .वव.स .िा पने िखु्र् 
कचिी सडकसंग िोडीएको 
िग्गाहरु तथा प्िवटङका 
िग्गाहरु 

480000 800000   

१५ १ 
िैवि र 
किुिङ 

तल्िोफाँट उपल्िो 
फाट भोडाटार 
वालनर्ाटार  

लभत्री कचिी सडकसँग िोलडएका 
िैवि रकिुिङका िग्गाहरु  

180000 600000   

१६ १ 
अदर् 
िग्गाहरु 

  िेत अव्वि   100000   

१७ १ साववक 

घालसकुवा 
गा .वव.स.िा 
पने िैवि र 
किुिङ 
गाववसका 

  िेत िोर्ि   75000   

१८ १   िेत लसि   50000   

१९ १   िेत िाहार   25000   

२० १   पािो  अव्वि   75000   

२१ १   पािो  िोर्ि   50000   

२२ १   पािो  लसि   30000   
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२३ १ 
अदर् 
िग्गाहरु 

  पािो  िाहार   20000   

    

२४ २ बन्दिपरु ३ /ङ  
डमु्र ेवन्दिपरु सडक 

िेत्र 
पक्की सडकसँग िोलडएका िग्गाहरु 1800000 1800000   

२५ २ वन्दिपरु ३ /ग    पक्की सडकसँग िोलडएका िग्गाहरु 1800000 1800000   

२६ २ बन्दिपरु ३ /ङ    
वन्दिपरु विारका सडकसंग िोडीएका 
िग्गाहरु ररङरोड लभत्र 

800000 1800000   

२७ २ वन्दिपरु ३ /ग    
वन्दिपरु विारका सडकसंग िोडीएका 
िग्गाहरु ररङरोड लभत्र 

800000 1800000   

२८   ३ /ग र  ३ /ङ    
वन्दिपरु विारका गल्िी तथा ििुवाटो 
िार्ा वार्ा 

800000 1200000   

२९ २ ३ /३ग र / ङ   
बन्दिपरु ३ /३ग र / ङका अदर् 
िग्गाको 

200000 200000   

३० २ बन्दिपरु २ /ग  

  

िखु्र् कन्चि सडक संग िोलडएको 
िग्गाहरु 

600000 600000   

३१ २ वन्दिपरु ३ /क  
िखु्र् कन्चि सडक संग िोलडएको 
िग्गाहरु 

600000 600000   

३२ २ अदर्   
वन्दिपरु २ का अदर् लभत्री कचिी 
सडक िार्ा वार्ा 

0 200000   

३३ २ वन्दिपरु २ 
लभत्रका िाथी 
उल्िेन्ित भदिा 
बाहेक वाकी 
िग्गाहरुको 

  अदर् िेत अव्वि 46000 100000   

३४ २   अदर् िेत िोर्ि 42000 75000   

३५ २   अदर् िेत लसि 35000 50000   

३६ २   अदर् िेत िाहार 30000 25000   

३७ २   अदर् पािो  अव्वि 28000 75000   

३८ २   अदर् पािो  िोर्ि 26000 50000   

३९ २   अदर् पािो  लसि 20000 30000   

४० २   अदर् पािो  िाहार 16000 20000   

    

४१ ३ केशवटार १   
केशवटार सकुौरा ढाँडिोिा, सकुौरा 
ररङरोड संग िोडीएको 

192000 400000   

४२ ३ केशवटार ९   
वन्दिपरु शेराटार सकुौरा र ररङरोडसंग 
िोडीएको 

192000 400000   

४३ ३ केशवटार ८   लछकि न शेराटार सडक रािकोट सम्ि   200000   

४४ ३ किुिङ ९   लछकि न शेराटार सडक रािकोट सम्ि   200000   

४५ ३ अदर्   
वन्दिपरु ३ लभत्रका अदर् कचिी सडक 
िार्ा वार्ा 

0 200000   

४६ ३ केशवटार १र 
९ का िाथी 
उल्िेन्ित भदिा 
वाहेकका बाँकी 
िग्गाहरुको 

बाकी अदर् िेत अव्वि 40000 100000   

४७ ३   अदर् िेत िोर्ि 36000 75000   

४८ ३   अदर् िेत लसि 28000 50000   

४९ ३   अदर् िेत िाहार 20000 25000   

५० ३   अदर् पािो  अव्वि 20000 75000   

५१ ३   अदर् पािो  िोर्ि 18000 50000   

५२ ३   अदर् पािो  लसि 14000 30000   

५३ ३   अदर् पािो  िाहार 10000 20000   
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५४ ३ साववक 
केशवटार ८ 
का िग्गाहरु 
तथा किुिङ का 
िाथी उल्िेन्ित 
वाहेक अदर् 
िग्गाहरुको 

बाकी अदर् िेत अव्वि 44000 75000   

५५ ३   अदर् िेत िोर्ि 42000 60000   

५६ ३   अदर् िेत लसि 38000 50000   

५७ ३   अदर् िेत िाहार 34000 40000   

५८ ३   अदर् पािो  अव्वि 30000 50000   

५९ ३   अदर् पािो  िोर्ि 26000 40000   

६० ३   अदर् पािो  लसि 24000 30000   

६१ ३   अदर् पािो  िाहार 20000 20000   

    

६२ ४ बन्दिपरु ४ /ग    
पथृ्वी राििागििा िोलडएको िाँर्ा 
वाँर्ाका िग्गा  

2200000 2200000   

६३ ४ वन्दिपरु ६ /झ    
पथृ्वी राििागििा िोलडएको िाँर्ा 
वाँर्ाका िग्गा  

2200000 2200000   

६४ ४ बन्दिपरु ८ /क    
पथृ्वी राििागििा िोलडएको िाँर्ा 
वाँर्ाका िग्गा  

2200000 2200000   

६५ ४ ऐ ऐ नक्साको   
कन्चि सडकको िार्ा वार्ाका िग्गा 

)४वन्दिपरु (  
1200000 1200000   

६६   बन्दिपरु ४ /ि    
बन्दिपरु विारका सडक तथा ररङ रोड 
लभत्र िार्ावार्ा 

800000 1800000   

६७   वन्दिपरु ५   
बन्दिपरु विारका सडक तथा ररङ रोड 
लभत्र िार्ावार्ा 

800000 1800000   

६८ ४ बन्दिपरु ४ /ि    
बन्दिपरु विारका सडक तथा ििुवाटो 
सिेतका िार्ावार्ा 

800000 1200000   

६९ ४ वन्दिपरु ५   
बन्दिपरु विारका सडक तथा ििुवाटो 
सिेतका िार्ावार्ा 

800000 1200000   

७० ४ ऐ ऐ नक्साको   

वन्दिपरु विार र डमु्र ेविार भदिा 
वावहरका लभत्री कचिी सडकका िार्ा 
वार्ाका िग्गाहरु 

600000 600000   

७१ ४ ऐ ऐ नक्साको   
वन्दिपरु ४ लभत्र पने वाकी सवै 
िग्गाको 

200000 200000   

७२ ४ बन्दिपरु ६  /ट    
पथृ्वी राििागििा िोलडएको िाँर्ा 
वाँर्ाका िग्गा  

1800000 1800000   

७३ ४ वन्दिपरु ८ /ग    
पथृ्वी राििागििा िोलडएको िाँर्ा 
वाँर्ाका िग्गा  

1800000 1800000   

७४ ४ ऐ ऐ नक्साको   
कन्चि सडकको िार्ा वार्ाका िग्गा 

)४वन्दिपरु (  
800000 800000   

७५ ४ ऐ ऐ नक्साको   
वन्दिपरु ४ लभत्र पने वाकी सवै 
िग्गाको 

100000 100000   

    

७६ ५ बन्दिपरु ८ /क    
पथृ्वी राििागििा िोलडएको िाँर्ा 
वाँर्ाका िग्गा  

2200000 2200000   

७७ ५ बन्दिपरु ८ /क    
िखु्र् कचिी सडकसँग िोलडएका 
८ /क का िग्गाहरु  

1200000 1200000   

७८ ५ बन्दिपरु ८ /क    
लभत्री कचिी सडकिे छोएको 
िग्गाहरु 

600000 600000   
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७९ ५ बन्दिपरु ८ /क    ८ /क का बाँकी िग्गाहरु  200000 200000   

८० ५ वन्दिपरु ८ /ग    
पथृ्वी राििागििा िोलडएको िाँर्ा 
वाँर्ाका िग्गा  

1800000 1800000   

८१ ५ वन्दिपरु ८ /ग    
िखु्र् कचिी सडकसँग िोलडएका 
८ /ग का िग्गाहरु   

800000 800000   

८२ ५ वन्दिपरु ८ /ग    
लभत्री कचिी सडकिे छोएको 
िग्गाहरु 

600000 600000   

८३ ५ वन्दिपरु ८ /ग    ८ /ग  का बाँकी िग्गाहरु  100000 100000   

८४ ५ अदर्   
८ /क  र ८ /ग िेिी वाकी िग्गा 
कचिी सडक िार्ावार्ा 

600000 600000   

८५ ५ ८ /८क र / ग 
का िग्गा साथै 
िाथी उल्िेन्ित 
भदिा बाहेक 

बाँकी वन्दिपरु 
५ लभत्रका अदर् 
िग्गाहरुको 

  अदर् िेत अव्वि 46000 75000   

८६ ५   अदर् िेत िोर्ि 42000 60000   

८७ ५   अदर् िेत लसि 35000 50000   

८८ ५   अदर् िेत िाहार 30000 40000   

८९ ५   अदर् पािो  अव्वि 28000 50000   

९० ५   अदर् पािो  िोर्ि 26000 40000   

९१ ५   अदर् पािो  लसि 20000 30000   

९२ ५   अदर् पािो  िाहार 16000 20000   

    

९३ ६ धरिपानी   
ििौिी घिुाउन ेसडक िार्ा वार्ा 
साराङघाट िहरे िेत्र 

80000 800000   

९४ ६ धरिपानी   
ििौिी घिुाउन ेसडक िार्ा वार्ा लभर 
कादिा 

80000 200000   

९५ ६ धरिपानी   
वन्दिपरु धरिपानी साराङघाट र 
ढाँडिोिा सडक िार्ावार्ा 

80000 400000   

९६ ६ धरिपानी   वाक्से विार िेत्र सडक िार्ावार्ा 80000 600000   

९७ ६ धरिपानी   
वन्दिपरु ६ का उल्िेन्ित वाहेक अदर् 
कचिी सडक 

80000 200000   

९८ ६ वन्दिपरु ६ का 
साववक 
धरिपानी 
गाववसका िाथी 
उल्िेन्ित भदिा 
वाहेक बाकँी 
अदर् 
िग्गाहरुको 

  अदर् िेत अव्वि 30000 75000   

९९ ६   अदर् िेत िोर्ि 25000 50000   

१०० ६   अदर् िेत लसि 20000 30000   

१०१ ६   अदर् िेत िाहार 10000 20000   

१०२ ६   अदर् पािो  अव्वि 25000 50000   

१०३ ६   अदर् पािो  िोर्ि 13000 30000   

१०४ ६   अदर् पािो  लसि 10000 20000   

१०५ ६   अदर् पािो  िाहार 5000 10000   

नोट 
 

सडक तथा राििागिको िोहोडािा पने िग्गाको कर लतने प्रर्ोिनको िालग िईु रोपनी सम्ि िग्गाको परैु र सो भदिा पछाडी 
वपछाड भएिा िात्र िलत िग्गा भए पलन अदर् िग्गाको दरू्नति िररेट कार्ि गरी िलु्र्ांकन िर कार्ि गररनेछ । र्स 
सम्वदधिा आवश्र्क परेिा गाउँपालिकाको अलिनवाट नाप िाि भई िेत्रफि कार्ि गनि सवकनेछ ।   

  
प्रत्रे्क आ .ब .को िालग पौर् िसादत सम्ि एवककृत  सम्पत्तीकर बझुाउिा १० प्रलतशत छुट हनुेछ । 

  

कुनै पलन न्शर्िकिा नपरेका वा वववरण छुट भएका िग्गाको हकिा साध वा लसिाना िोलडएको सोही प्रकृलतिा िाग्न ेकर 
िाग्नेछ।लसिाना िोडीएको तर सडक वा पहिु नपगुकेो िेत्रको हकिा सिेत र्सै अनसुार कर िाग्नेछ । 
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अनसूुिी १ क 

भलुि कर/ एवककृत सम्पत्तीकरको िार्रा 
 

ि सं  b]lv ;Dd प्रस्ताववत िर लनधािररत िर 

१ ?= 1 Ps ?= 2 nfv ;Dd ?५० ?५० 
२ ?= 2 nfv 1 eGbf dfly ?= 4 nfv ;Dd ?=१०० ?=१०० 
३ ?= 4 nfv 1 eGbf dfly ?= 6 nfv ;Dd  ?=१५० ?=१५० 
४ ?= 6 nfv 1 eGbf dfly ?= 8 nfv ;Dd ?=1७5 ?=1७5 
५ ?= 8 nfv 1 eGbf dfly ?= 10 nfv ;Dd ?=200 ?=200 

६ ?= 10 nfv 1 eGbf dfly  ?= 12 nfv ;Dd  ?=250  ?=250 

७ ?= 12 nfv 1 eGbf dfly ?= 14 nfv ;Dd ?=300 ?=300 

८ ?= 14 nfv 1  eGbf dfly ?= 16 nfv ;Dd ?=350 ?=350 

९ ?= 16 nfv 1 eGbf dfly ?= 18 nfv ;Dd ?=375 ?=375 

१० ?= 18 nfv 1 eGbf dfly ?= 20 nfv ;Dd ?=400 ?=400 

११ ?= 20 nfv 1 eGbf dfly ?= 22 nfv ;Dd ?=500 ?=500 

१२ ?= 22 nfv 1 eGbf dfly ?= 24 nfv ;Dd ?=600 ?=600 

१३ ?= 24 nfv 1 eGbf dlfy ?= 26 nfv ;Dd ?=750 ?=750 

१४ ?= 26 nfv 1 eGbf dfly  ?= 28 nfv ;Dd ?=850 ?=850 

१५ ?= 28 nfv 1 eGbf dfly ?= 30 nfv ;Dd ?=1000 ?=1000 

१६ ?= 30 nfv 1 eGbf dfly ?= 32 nfv ;Dd ?=1200 ?=1200 

१७ ?= 32 nfv 1 eGbf dfly ?= 34 nfv ;Dd ?=1400 ?=1400 

१८ ?= 34 nfv 1 eGbf dfly ?= 36 nfv ;Dd ?=1600 ?=1600 

१९ ?= 36 nfv 1 eGbf dfly ?= 38 nfv ;Dd ?=1800 ?=1800 

२० ?= 38 nfv 1 eGbf dfly ?= 40 nfv ;Dd ?=2000 ?=2000 

२१ ?= 40 nfv 1 eGbf dfly ?= 42 nfv ;Dd ?=2200 ?=2200 

२२ ?= 42 nfv 1 eGbf dfly ?= 44 nfv ;Dd ?=2400 ?=2400 

२३ ?= 44 nfv 1 eGbf dfly ?= 46 nfv ;Dd ?=2600 ?=2600 

२४ ?= 46 nfv 1 eGbf dfly ?= 48 nfv ;Dd ?=2800 ?=2800 

२५ ?= 48 nfv 1 eGbf dfly ?= 50 nfv ;Dd ?=3000 ?=3000 

२६ ?= 50 nfv 1 eGbf dfly ?= 55 nfv ;Dd ?=3500 ?=3500 

२७ ?= 55 nfv 1 eGbf dfly ?= 60 nfv ;Dd ?=3750 ?=3750 

२८ ?= 60 nfv 1 eGbf dfly ?= 65 nfv ;Dd ?=4000 ?=4000 

२९ ?= 65 nfv 1 eGbf dfly ?= 70 nfv ;Dd ?=4500 ?=4500 

३० ?= 70 nfv  1 eGbf dfly ?=75 nfv ;Dd ?=5500 ?=5500 

३१ ?= 75 nfv  1 eGbf dfly ?=80 nfv ;Dd ?=6500 ?=6500 
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३२ ?= 80 nfv  1 eGbf dfly ?=85 nfv ;Dd ?=7500 ?=7500 

३३ ?= 85 nfv 1  eGbf dfly ?=90 nfv ;Dd ?=8500 ?=8500 

३४ ?= 95 nfv 1  eGbf dfly ?= 1 s/f]* ;Dd ?=10000 ?=10000 

३५ ?= 1 s/f]* 1  eGbf dfly ?=1 s/f]* 10 nfv ;Dd ?=12000 ?=12000 

३६ ?=1 s/f]* 10 nfv 1 eGbf dfly ?=1 s/f]* 20 nfv ;Dd ?=12500 ?=12500 

३७ ?=1 s/f]* 20 nfv  1 eGbf dfly ?=1 s/f]* 30 nfv ;Dd ?=13000 ?=13000 

३८ ?=1 s/f]* 30 nfv  1 eGbf dfly ?=1 s/f]* 40 nfv ;Dd ?=14000 ?=14000 

३९ ?=1 s/f]* 40 nfv 1  eGbf dfly ?=1 s/f]* 50 nfv ;Dd ?=15000 ?=15000 

४० ?=1 s/f]* 50 nfv 1  eGbf dfly ?=1 s/f]* 60 nfv ;Dd ?=16000 ?=16000 

४१ ?=1 s/f]* 60 nfv 1  eGbf dfly ?=1 s/f]* 70 nfv ;Dd ?=17000 ?=17000 

४२ ?=1 s/f]* 70 nfv 1  eGbf dfly ?=1 s/f]* 80 nfv ;Dd ?=18000 ?=18000 

४३ ?=1 s/f]* 80 nfv 1  eGbf dfly ?=1 s/f]* 90 nfv ;Dd ?=19000 ?=19000 

४४ ?=1 s/f]* 90 nfv 1  eGbf dfly ?=2 s/f]* ;Dd ?=20000 ?=20000 

४५ ?=2 s/f]* 1  eGbf dfly ?=2 s/f]* 50 nfv ;Dd ?=25000 ?=25000 

४६ ?=2 s/f]* 50 nfv  1 eGbf dfly ?=3 s/f]* ;Dd ?=32000 ?=32000 

४७ ?=3 s/f]* 1  eGbf dfly ?=3 s/f]* 50 nfv ;Dd ?=39000 ?=39000 

४८ ?=3 s/f]* 50 nfv 1  eGbf dfly ?=4 s/f]* ;Dd ?=46000 ?=46000 

४९ ?=4 s/f]* 1  eGbf dfly ?=4 s/f]* 50 nfv ;Dd ?=53000 ?=53000 

५० ?=4 s/f]* 50 nfv 1  eGbf dfly ?=5 s/f]* ;Dd ?=60000 ?=60000 

५१ 5 s/f]* 1  eGbf dflysf] ;DklQ To; kl%sf] k|To]s xhf/df ?= 2 sf b/n] 

 

 
  



 

वन्दिपरु गाउँपालिकाको आलथिक ऐन २०७५,  

 

अनसूुन्ि २ 
िािपोत तथा भलुि कर 

 
आ.ब. २०७५/०७६ को श्रावण िवहना िेिी अलनवार्ि रुपिा एवककृत सम्पत्तीकर िगाईन े छ । कुनै 
प्रकारिे एवककृत सम्पत्तीकर िागू हनु नसकेका िािपोत तथा भलूिकर वापत एवककृत सम्पत्तीकरको सम्पत्ती 
िूल्र् कार्ि गरी िािपोत तथा भलूि कर अनसुारको कर िगाईनेछ । 

 
घरिग्गा रन्िषे्ट्रशन शलु्क 

 
प्रिेश सरकारिे तोकेको आधारिा घरिग्गा रन्िषे्ट्रशन िाग्नेछ । 
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अनसूुन्ि ३ 
घरिग्गा बहाि  तथा भाडा कर 

१ गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्र घर पसि ग्र्ारेि गोिाि सेड छप्पर उद्योग 
कािािना िग्गा वा पोिरी परैु वा आनं्शक रुपिा दिईएकोिा सम्वन्दधत 
धलनवाट वहाि रकिको िम्िा  

१० प्रलतशत 

२ िालथ उल्िेन्ित वाहेक संघ वा प्रिेशिे सोही प्रकृलतको कर संकिन गरी 
िोहोरो पनि गएिा सोही प्रकृलतिा िाग्ने कर  

२ प्रलतशत  

 

अनसुनु्ि ४  
व्र्वसार् कर 

लस .नं.  व्र्वसार्को वववरण स्तर कारोवारको िार्रा 

िताि 
शलु्क/नववकरण 
शलु्क 
/व्र्वसार् कर  कैवफर्त 

१ होिस्टे घ कोठाको संख्र्ाको आधारिा १०००  

२ ५ कोठा सम्िको होटि ग कोठाको संख्र्ाको आधारिा कोठा संख्र्ा 
अनसुार आधा 
दिनको भाडा 
बराबरको 
रकि    

होटि संिािकको वववरणको 
आधारिा 

३ ६ -१५ कोठा  सम्िको होटि ि कोठाको संख्र्ाको आधारिा 
होटि संिािकको वववरणको 
आधारिा 

४ 
१५ िेिी िाथी कोठा भएको 
होटि क कोठाको संख्र्ाको आधारिा 

होटि संिािकको वववरणको 
आधारिा 

५ सािादर् रेस्टुरा  /रेस्टुरेदट  घ 
१० लसट वा १०० वगि वफट 
िेत्र भएको १०००  

६ िध्र्ि रेस्टुरा  /रेस्टुरेदट   ग 
२० लसट वा २५० वगि वफट 
िेत्र भएको १५००   

७ घ र ग भदिा ठुिो रेस्टुरेदट ि 
४० लसट वा ५०० वगि वफट 
िेत्र भएको २०००   

८ स्तररर् रेस्टुरा  /रेस्टुरेदट  क 
४० लसट भदिा वढी वा ५०० 
वगि वफट भदिा वढी िेत्र भएको ३०००   

९ 

गाउँपािकाको बिारिेत्रहरूिा ििुा रूपिा तोवकएको सिर्लभत्र अनिुती लिइ िात्र रेषु्टरेदट 
सञ्चािन गनि गाउँपालिकाको अनिुतीसँगै ि.सं. ८,७,६ र ५ को िोब्बर रकि बझुाउन ुपनेछ 
।  

१० 

होटिका पाहनुाहरूका िालग सािादर् रूपिा रेषु्टरा ँ सञ्चािन गरेिा छुटै्ट रेषु्टरेदट ब्र्वसार् 
वापतको बावर्िक कर निाग्ने ।आफ्नो पाहनुा बाहेक बाह्य ग्राहक सिेतको िालग रेषु्टरेदट वा 
बार सञ्चािन भए गरेिा िबैु प्रकारको बावर्िक कर िाग्नेछ ।  

 

लस .नं.  व्र्वसार्को वववरण स्तर कारोवारको िार्रा 

वावर्िक कर/िताि 
वा नववकरण 
शलु्क  कैवफर्त 

११ 
न्िर्ा िािा लिठाई पसि 
राििागि िन्ित ग २० लसट भदिा कि २०००  
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१२ 
न्िर्ा िािा लिठाई पसि 
राििागि िन्ित ि ५० लसट भदिा कि २५००   

१३ 
न्िर्ा िािा लिठाई पसि 
राििागि िन्ित क ५० लसट भदिा वढी ३०००   

१४ अदर् न्िर्ा नास्ता िािा घर घ राििागि िन्ित नभएको १०००   

१५ क्र्ाफे तथा कवफ सप   सवै िािे १०००   

१६ िाछा िास ुपसि ठुिो   क थोक कारोवार सिेत २५००   

१७ िाछा िास ुपसि सानो ि लसलित कारोवार भएको १०००   

१८ कुिरुा आपूती कताि   होिसेिर लडिर  २५००   

१९ फिफुि वा तरकारी पसि सानो ि लसलित कारोवार भएको १०००   

२० फिफुि वा तरकारी पसि ठुिो क होिसेिर वा ठुिो कारोवार १५००   

२१ सनुिािी िररि वविी  क गहनाको कारोवार २५००   

२२ सनुिािी ििित सािदर् ि गहना ििित वा वनाउन े १००० 
स्थानीर् कालिगढको परुानो 
पेशा िात्र 

२३ िाद्यान्न तथा वकराना पसि क उपभोग्र् सािान वविी १५०० विार िेत्र िात्र 

२४ िाद्यान्न तथा वकराना पसि ि उपभोग्र् सािान वविी १००० ग्रालिण िेत्र िात्र 

२५ तरकारी +िसिा+फिफुि+वकराना    लिन्श्रत पसि १००० विार िेत्रिा िात्र 

२६ धातकुो भाडा वनाउने ब्र्वसार्   सािादर् घरेि ु १०००   

२७ और्धी पसि  क थोक कारोवार सिेत २५००   

२८ और्धी पसि  ि िदु्रा  १५०० विार िेत्र 

२९ और्धी पसि  ग िदु्रा  १००० ग्रालिण िेत्र िात्र 

३० अस्पताि   लनिी अस्पताि १००००   

३१ होलिर्ोप्र्ाथी अस्पताि   लनिी अस्पताि ५०००   

३२ 
ल्र्ाव /एक्सरे/  फािेसी सिेतको 
न्क्िलनक   सवै सेवा उपिब्ध भएको १५००   

३३ होलिर्ोप्र्ाथी / आरू्वेि न्क्िलनक   और्लध वववि िात्र १०००   

३४ न्क्िलनक    डाक्टरवाट सेवा उपिब्ध  २५००   

३५ न्क्िलनक    अदर् सेवा १५००   

३६ प्र्ाथोिोन्ि   ल्र्ाव / अल्ट्रासाउण्ड  /ईलसन्ि  ५०००   

३७ न्क्िलनक एक्सरे िात्र   एक्सरे सेवा भएको ३५००   

३८ िस्िा पसि   आिा िाि वाहेक १०००   

३९ डेदटि न्क्िलनक   िातको सेवा १५००   

४० सन्ििकि पसि   िदु्रा  ३५००   

४१ पान पसि िटपट पानीपरुी   न्स्थर प्रकृलतको ५००   

४२ पान िटपट पानीपरुी   वफरदते प्रकृलतको ५००   
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४३ टेिररङ क सवटिङ सवुटङ कपडा पसि सिेत २०००   

४४ टेिररङ ि सवटिङ सवुटङ सिेतको  १५००   

४५ टेिररङ ग अडिर अनसुार काि गने १००० विार िेत्रको िालग 

४६ टेिररङ घ सािादर्  ५०० एउटा िेन्शन 

४७ ड्राई न्क्िनसि   सवै िािे १०००   

४८ सैिनु तथा व्रू्टी पाििर   सवै िािे १०००   

४९ िोटर ग्र्ारेि  /वलड ववल्डसि    िार पांग्र ेर सो भदिा ठुिो २५००   

५० िोटर ििित तथा सलभिलसङ   िार पांग्र ेर सो भदिा ठुिो २५००   

५१ िोटर सोरुप   सवै िािे ३०००   

५२ िोटर पार्टसि  क होिसेिर २०००   

५३ िोटर पार्टसि  ि िदु्रा १५००   

५४ 
िोटरसाईकि ििित तथा 
सलभिलसङ   सवै िािे १५००   

५५ साईकि वविी तथा ििित   सवै िािे १५००   

५६ ब्र्ाट्री वविी तथा ििित   सवै िािे १५००   

५७ टार्र ररसोलिङ    सवै िािे २०००   

५८ टार्र वविी पसि   सवै िािे २०००   

५९ टार्र ििित केदद्र   सवै िािे १५००   

६० लडिर वा वविी केदद्र क हल्का सवारी २५००   

६१ लडिर वा वविी केदद्र ि िोटर साईकि २५००   

६२ िवट्टतेि /लडिेि /पेट्रोि पम्प    सवै िािे ५०००   

६३ िरुोट ववढी िदिरा लडिर क लडिर वा थोक पसि २५०० ठुिो कारोवार  

६४ िरुोट ववढी िदिरा लडिर ि थोक कारोवार िात्र १५०० सानो कारोवार 

६५ ग्र्ास लडपो   सवै िािे १५००   

६६ 
ईिेन्क्ट्रक तथा ईिेक्ट्रोलनक्स 
पसि क थोक वविी तथा ििित २५००   

६७ 
ईिेन्क्ट्रक तथा ईिेक्ट्रोलनक्स 
पसि ि िदु्रा वविी तथा ििित केदद्र २०००   

६८ ववििुी पसि    वविी तथा ििित सेवा १५००   

६९ कोक तथा पेप्सी लडिर   थोक पसि सिेत २०००   

७० हाडिवर्र पसि तथा सप्िार्सि क थोक सिेत २०००   

७१ हाडिवर्र पसि तथा सप्िार्सि ि िदु्रा वा एकै िािको पसि २५००   

७२ हाडिवर्र पसि तथा सप्िार्सि ग एकै थरीको सािान वविी २०००   

७३ ितु्ता िप्पि पसि क होिसेिर १५००   
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७४ ितु्ता िप्पि पसि ि िदु्रा  १०००   

७५ पाउरोटी उद्योग   सवै िािे १०००   

७६ आईसविि वरफ उद्योग   सवै िािे १०००   

७७ पानी उद्योग    सवै िािे २०००   

७८ प्िान्स्टकका भाडा वतिन झोिा   सवै िािे १०००   

७९ लग्रि सटर िेटि उद्योग  क ठुिो २५००   

८० लग्रि सटर िेटि उद्योग  ि सानो २०००   

८१ ह्यािरी उद्योग   सवै िािे १५००   

८२ कुिरुा पािन ब्र्वसार्   २००० भदिा वढी ५००   

८३ कुिरुा पािन ब्र्वसार्   २००० भदिा कि ५००   

८४ वाख्रा पािन ब्र्वसार्   ५० भदिा वढी ५००   

८५ वाख्रा पािन ब्र्वसार्   ५० भदिा कि ५००   

८६ ब्र्वसावर्क फििहरु   ठुिो ५००   

८७ ब्र्वसावर्क फििहरु   सानो ५००   

 ८८ िसिा उद्योगहरु   िझौिा १५००   

८९ फलनििर उद्योग क िध्र्ि स्तर २५००   

९० फलनििर उद्योग ि सािादर् २०००   

९१ सलिि  क िध्र्ि स्तर २०००   

९२ सलिि  ि सािादर् १५००   

९३ फोटो स्टुलडर्ो किर ल्र्ाव   सवैिािे १०००   

९४ िेन्शनरी सािान वविी  क िध्र्ि स्तर २५००   

९५ िेन्शनरी सािान वविी  ि सािादर् २०००   

९६ छापािाना    सवैिािे १५००   

९७ स्टेशनरी तथा पसु्तक पसि   सवैिािे १०००   

९८ ठेक्कापट्टा सम्वदधी ब्र्वसार्   सवैिािे १५००   

९९ फेदसी कपडा पसि हरु क होिसेिर २०००   

१०० फेदसी कपडा पसि हरु ि िझौिा १५००   

१०१ फेदसी कपडा पसि हरु ग सािादर् १०००   

१०२ भाडा पसि क िझौिा १५००   

१०३ भाडा पसि ि सािादर् १०००   

१०४ वकराना पसि  क लिन्श्रत सपुरिाकेट िगार्त २५००   
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१०५ वकराना पसि  ि सािादर् १५००   

१०६ वकराना पसि  ग लनम्न ग्रालिण १०००   

१०७ शृ्रगार कस्िेवटक पसि क िध्र्ि स्तर १०००   

१०८ शृ्रगार कस्िेवटक पसि ि सािादर् १०००   

१०९ लसरक डसना तन्ना पसि   सवैिािे १५००   

११० ईन्दिलनर्ररङ / कदसल्टेदसी    सवैिािे १५००   

१११ पेन्दटङ/ आटिस्  /फ्िेक्स    सवैिािे १०००   

११२ 
िदटेश्वरी प्िे ग्रपु  /प्राथलिक 
तह   नीन्ि ५०००   

११३ आधारभतु तह ववद्यािर्   नीन्ि १००००   

११४ िाध्र्लिक तह ववद्यािर्   नीन्ि १५०००   

११५ किेि   नीन्ि १५०००   

 
प्राववलधक किेि  

 
नीन्ि १०००० 

 ११६ वान्णज्र् वैक शािा क वगि   कम्पनी ७५००   

११७ 
ववकास वैक फाईनादस वा सो 
सरह   कम्पनी ५०००   

११८ 
ववन्त्तर् संस्था  /िाईिो 
फाईनादस   कम्पनी ३०००   

११९ सहकारी संस्था उत्पािक   उत्पािक उपभोिा १०००   

१२०  वित तथा ऋणसहकारी संस्था    वित वा ऋणको कारोवार  १५००   

१२१ िवहिा सहकारी संस्था    
 

५००   

१२२ वविा शािा हरु   नीन्ि १५००   

१२३ पिु /स्नोकर  हाउस    सवैिािे १५००   

१२४ कुटानी वपसानी लिि   सवैिािे १०००   

१२५ केविु / ईदटरनेट सम्वदधी   सवैिािे २०००   

१२६ िेनपावर सेक्रू्ररटी कम्पनी   सवैिािे १५००   

१२७ भार्ा किाहरु   सवैिािे १०००   

१२८ ट्यूसन कोन्िङ सेदटर   सवैिािे १०००   

१२९ उपहार सािाग्री वविी पसि   सवैिािे १५००   

१३० िलनट्रादसफर    छुट्टा छुटै्ट १०००   

१३१ न्िि हि   सवैिािे १०००   

१३२ घर वनाउन ेलनिािण कम्पनी   सवैिािे २५००   
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अनसुिुी ५ 

िलडबटुी, कवाडी र िीविदत ुकर 
 

लस.नं. कर िगाईने िेत्रहरु इकाई िर कैवफर्त 
१ सािको पात भारी २०  
२ अलम्रसो भारी २५  
३ वन अििा के िी २  
४ बन िप्सी के िी २  
५ िािन्िनीको पात भारी २५  
६ ररठ्ठो के िी २  
७ िोटो के िी २  
८ पश ुपंन्िको हाडिोर के िी िलु्र्को २%  
९ लनकासी कर सवारी टीप रु ५०००/- िेिी २००००/- 

सम्ि 
 

 
 

अनसुिुी ६ 
सवारी साधन कर, 

प्रिेश सरकारिे तोकेको अवस्थािा सोही अनसुार सवारी साधान कर िाग्नेछ । गाउँपालिकािे गाउँपालिका िेत्रिा 
संिािनिा रहेका सवारीका साधनवाट िेहार्का अनसुार वावर्िक सवारी पावकि ङ कर िगाउने छ । अदर्को हकिा 
साववकको व्र्वस्था अनसुार हनुेछ । 

 
लस .नं.  सवारी साधनको प्रकार वावर्िक कर 
१ a;, 6«s, nx/L 1200 

२ ldlg a;, 6«s -5 kf+u|] _ 800 

३ ldlg a;, 6«s -rf/ kf+u|] _ 700 

४ ef8fsf] sf/ lhk 500 

५ lghL sf/, Eofg, lhk, lksck 500 

६ 6\ofS6/ 7'nf] $) xif{kfj/ eGbf dfly 700 

७ 6\ofS6/ ;fgf] $) xif{kfj/ eGbf ;fgf 300 

८ :s'6/ df]6/;fOsn 100 

९ 7]nf tyf l/S;f 100 

१० ;kmf 6]Dkf]  150 

११ kfj/ 6]n/ 150 

१२ nf]8/, 8f]h/ / PS;fe]6/ @)) eGbf sdsf] -Eofs"d_ 1000 
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१३ PS;fe]6/ २०० l;=l;= jf eGbf j9L Ifdtfsf] 2000 

 
पटके सवारी कर 

 
सवारीको प्रकार पटके सवारीकर शलु्क  

१४ a;, ldlg -a; b}lgs rNg]sf] ? %)._ cGosf] 100 

१५ 6\ofS6/  100 

१६ ldlg 6«s , 6«s 100 

१७ lghL sf/ , lhk , Eofg 50 

१८ ef8fsf] sf/, lhk, Eofg  50 

१९ dfOqmf] a; 50 

२० df]6/afOs 10 

२१ !) kfFu||] 6«s 200 

२२ 8f]h/ a'n 8f]h/ nf]8/ Eofs'd 200 

२३ 
o; alGbk'/ gu/ af;Lx?sf xn'sf ;jf/L ;fwg lghL k|of]usf nflu 

glng] t/ lghL sf/ tyf lhk x?n] Joj;flos ?kdf ef8fdf kof]u 

u/]sf kfO{Pdf k6s] s/ :j?k 

50 

 
अनसुनु्ि ७ 
ववज्ञापन कर 

प्रिेश सरकारिे तोकेको आधारिा ववज्ञापन कर िाग्नेछ । प्रिेश सरकारिे नतोकेको अवस्थािा िेहार् अनसुारको 
ववज्ञापन कर िाग्ने छ । 
qm= ;=  xf]l*{u+ jf]*{ ;lxtsf lj!fkg ;fdfu|Lsf] aflif{s b:t' -?= k|lt :Sjfo/ lkm^df_  
1  50 :Sjfo/ lkm^ ;Dd  500.00  
2  ;f] eGbf dfly 100 :Sjfo/ lkm^ ;Dd  1000.00  
3  ;f] eGbf dfly k|lt :Sjfo/ lkm^  10.00  
4  leQ]n]vg k|lt :Sjfo/ lkm^  10.00  
5  km]n]S; jf]*{ Jofkf/ Joj;fo 12 :Sjfo/ lkm^ ;Dd k;n aflx/sf  500.00  
6  km]Nn]S; jf]*{ Jofkf/ Joj;fo 12 :Sjfo/ lkm^ dfly k;n aflx/sf  1000.00  
7  lghL ;DklQ ejg,^x/f, hUufdf ;d]t lj!fkg u/] jfkt s/ uf=kf=n] lng kfpg]% .  

8  cfkm\gf] Joj;fosf] jfn jf leQfdf Joj;fo kl/rosf nflu /flvPsf] Joj;foLnfO{ 4×5 Ps yfg 
;Ddsf] jf]*{sf] /sd glng] 

9  
pNn]lvt lzif{sx? dWo] ufp“sfo{kflnsfsf] lg)f{ojf^ s/ lng] jf glng] ;DjGwL %'§} Aoj:yf ug{ 
;Sg]% .  

10 
&'nf xf]l*{ªjf]*{ x?sf] xsdf ufp“kflnsfn] jif{ e/Lsf] nflu ? 100000.00 df g#^fO{ jflif{s la!fkg 
s/ ;+sngsf nflu &]Ssfdf nufpg ;Sg]% . 
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अनसूुिी ८ 
िनोरञ्जन कर, 

प्रिेश सरकारिे तोकेको आधारिा िनोरदिन कर िाग्नेछ । गाउँ कार्िपालिकािे र्स सम्वदधिा स्पष्ट पाने छ । 

अनसुिुी ९ 
वहाि ववटौरी कर 

1  ufp“
ul/ /]vb]v ;+rfng u/]sf] c:yfO{ k;n jf cfjf;sf] nflu pknAw u/fPsf] k|lt ^x/f, 
%fk|fsf] dfl;s  

100  

2  ufp“kflnsfn] cfkgf] If]q leq kg]{ ktL{, P]nfgL hUufdf JoflTfm cfkm}n] ^x/f, %fk|f lgdf{)f ul/ 
/]vb]v ;+rfng u/]sf] c:yfO{ k;n jf cfjf;sf] nflu pknAw u/fPsf] k|lt ^x/f, %fk|fsf] 
dfl;s  

100 

3 ufp“ kflnsf leqsf AolStut btf{ leq gk/]sf] hUuf jf If]qdf lgdf{)f eO{ ljut b]vL ef]u 
rng ub{} cfPsf #/ ^x/f tyf ;+/rgfdf ;+/rgfn] rr{]sf] If]qkmnsf] cfwf/df jxfn lj^f}/L 
s/ nfUg]% . o:tf] s/ ;DjGwL Aoj:yf ;/f]sf/jfnfx? ;d]tsf] /f]xj/df Ps jif{ ;Ddsf] 
nflu ufp“sfo{kflnsfn] yk #^ ug{ ;Sg]% .  o:tf ;+/rgf x^fO{ n}hfg rfx]df s'g} k|sf/sf] 
s/ z'Ns nfUg] %}g .  

 

 
अनूसून्ि १० 

पावकि ङ शलु्क 

 

l;= g+=  gfd  j; kfs{ z'Ns k|lt lbg   cGo tf]lsPsf] :yfgdf b/ k|lt k^s  
1  a;, «̂s, ldlga;, ldgL «̂s  100 30  
2  dfO{qmf]a;, lhk  75 20  
3  ]̂Dk' c^f] l/S;f 50 10  
4  df]^;fO{sn  20 5  
5 nf]*/ h]l;lj 150 50 
6 &'nf ;fwg 200 50 
7 lgoldt j; kfs{ k|of]u ug{] ;jf/L ;fwgnfO{ 50 k|ltzt 

%'^ x'g]% . 
 

 

अनूसून्ि ११ 

टे्रवकङ क्र्ानोईङ कोर्ोवकङ वदिीिन्म्पङ रक क्िाईलिङ न्िपफ्िाएर प्र्ाराग्िाईलडङ ड्रोन 
क्र्ािेरावाट सवुटङ र्ािन्फ्टङ शलु्क 

 

l;= g+=  ववर्र् ब्र्न्िगत प्रलत दिन सािूवहक प्रलतदिन हािको िालग 
1  टे्रवकङ कार्ािपालिकािे तोके अनसुार कार्ािपालिकािे तोके अनसुार िैलनक १०० 
2  रक क्िाईलिङ कार्ािपालिकािे तोके अनसुार कार्ािपालिकािे तोके अनसुार िैलनक १०० 
3  प्र्ाराग्िाईलडङ  कार्ािपालिकािे तोके अनसुार कार्ािपालिकािे तोके अनसुार िैलनक १००० 
4  ड्रोन क्र्ािेरा  कार्ािपालिकािे तोके अनसुार कार्ािपालिकािे तोके अनसुार िैलनक १०० 
5 वफल्ि सवुटङ कार्ािपालिकािे तोके अनसुार कार्ािपालिकािे तोके अनसुार िैलनक १००० 
6 लभलडर्ो सवुटङ कार्ािपालिकािे तोके अनसुार कार्ािपालिकािे तोके अनसुार िैलनक ५०० 
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उल्िेन्ित न्शर्िक िध्रे् केही न्शर्िकिा गाउँपालिकािे लनशलु्क अनिुलत दिन सक्नेछ । 

 
 

 

अनूसून्ि १२ 
लसफाररस तथा सेवा शलु्क िस्तरु 

 
ि .स.  न्शर्िक तथा वववरण b/ 

१००. लसफाररस तथा िस्तरु 
१ .१०  gftf k|dfl0ft 300 
१ .२०  /fxbfgL l;kmfl/; 500 
१ .३०  3/jf6f] l;kmfl/; ljqmLsf nflu k|lt Ps lsTtfsf] 

१ .१.३  k[YjL /fhdfu{sf] df]xf]8f df kg{] 1500 
१ .२.३  alGbk'/ 8'd]| ;8s / alGbk'/ ahf/ l/ª/f]8  1000 
१ .३.३  cGo 500 
१ .४.३  Pp6} l;kmfl/;df yk lsTtf ePdf k|To]s lsTtf 100 
१ .४०  3/jf6f] l;kmfl/; gfd;f/Lsf nflu  -htL lsTtf ePklg yk z'Ns gnfUg]_ 

१ .१.४  k[YjL /fhdfu{sf] df]xf]8f df kg{] 1500 

१ .२.४  alGbk'/ 8'd]| ;8s / alGbk'/ ahf/ l/ª/f]8  1000 

१ .३.४  cGo 500 

१ .५०  k]G;g sf8{ jf ;f] ;DaGwL cGo l;kmfl/;  

१ .१.५  xsjfnf tyf kfl/jfl/s ljj/0f l;kmfl/; g]kfnL ;]jf 500 

१ .२.५  xsjfnf tyf kfl/jfl/s ljj/0f l;kmfl/; ljb]zL ;]jf 1000 

१ .३.५  cGo k|dfl0ft tyf l;kmfl/; g]kfnL ;]jf 300 

१ .४.५  cGo k|dfl0ft tyf l;kmfl/; ljb]zL ;]jf 500 

१ .६०  xsjfnf ;+/If0f ;DaGwL l;kmfl/;  500 

१ .७०  ;+3 ;+:yf btf{ ;DaGwL l;kmfl/;  1000 

१ .८०  ;+3 ;+:yf btf{ ;DaGwL l;kmfl/; नववकरण 500 

१ .९०  lghL ljBfno btf{ tyf sIff yk ;DjlGw  

१ .१.९  dG6]Zj/L ÷ lk| – k|fO{d/L 5000 

१ .२.९  k|fylds tx btf{ ÷ sIff yk  5000 

१ .३.९  cfwf/e't tx btf{ ÷ sIff yk 10000 

१ .४.९  dfWolds tx btf{ ÷ sIff yk 15000 

१ .१०.  sf7 bfp/fsf] lgsf;Lsf] nflu l;kmfl/; b:t'/ 
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१ .१.१०  ;fn / vo/ k|lt l6k -6«s_ 5000 

१ .२.१०  ;fn / vo/ k|lt l6k -6\ofS6/_ 2000 

१ .३.१०  s'sf7 tyf bfp/f k|lt l6k -6«s_ 1500 

१ .४.१०  s'sf7 tyf bfp/f k|lt l6k -6\ofS6/_ 500 

१ .११  ;j} k|sf/sf l;kmfl/;sf] c+u|]hL ?kfGt/0f l;kmfl/; b:t'/ yk 300 

१ .१२  a+zhsf] gful/stf ;DaGwL l;kmfl/; 100 

१ .१३  c+lus[t gful/stf ;DaGwL l;kmfl/; 2000 

१ .१४  gfd 5'6sf] l;kmfl/; 500 

१ .१५  gful/stfsf] k|ltlnkLsf] l;kmfl/; 500 

१ .१६  rf/ lsNnf k|dfl0ft l;kmfl/;  

१ .१.१५  Pp6f lsTtfsf] nflu b:t'/ 500 

१ .२.१५  b'O{j6f lsTtfsf] nflu b:t'/ 700 

१ .३.१५  tLg jf tLg eGbf j9L lsTtfsf] nflu b:t'/ 1000 

१ .१६  lnvt ;f5L ;gfvt jf d'r'Nsf k|dfl0ft -jfx\o_ b:t'/ 500 

१ .१७  hGd d[To' ;DaGwL k|dfl0ft l;kmfl/;  500 

१ .१८  :yfoL÷ c:yfoL a;f]af; ;DaGwL l;kmfl/; 500 

१ .१९  gfd, y/, hGd ldlt ;+zf]wg l;kmfl/; 500 

१ .२०  cflbjf;L, hghftL, blnt cflb l;kmfl/; 300 

१ .२१  ;h{ldg tyf d'r'Nsf k|dfl0ft cfGtl/s k|of]hgsf nflu gnfUg] 0 

१ .२२  cldg z'Ns  3000 

१ .२३  ljB't ld6/ ;DaGwL l;kmfl/; 

१ .१.२३  cf}Bf]lus k|of]hg tyf 6«fG;kmd{/ h8fg ;d]t 2000 

१ .२.२३  Aoj;flos k|of]hg y|L km]h ld6/ h8fg ;d]t 1500 

१ .३.२३  १६ PlDko/ nf]8sf] ld6/ h8fg ;d]t 500 

१ .४.२३  ६ PlDko/ ;Ddsf] ljB't ld6/ h8fg ;d]t 300 

१ .२४  rfnrng tyf rl/q k|dfl0ft l;kmfl/;  500 

१ .२५  gLlh k|of]hgsf nflu hUuf ;Dofpg] tyf hUuf jgfpg 

cg"dlt l;kmfl/; 
2000 

१ .२६  ljB't, 6]lnkmf]g , vfg]kfgL ;DaGwL gfd;f/L l;kmfl/;  500 

१ .२७  pBf]u :yfkgf l;kmfl/;  

१ .१.२७  s[lif tyf kz' hGo pBf]u tyf Aoj;fo btf{ l;kmfl/; 500 

१ .२.२७  x:tsnf tyf jf:t'snf pBf]u Aoj;fo btf{ l;kmfl/; 500 

१ .३.२७  ;fd'bflos xf]d:6] Aoj;fo btf{ l;kmfl/;  500 

१ .४.२७  lrof vfhf, ls/fgf k;n tyf ;fgf Aoj;fo btf{  1000 
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१ .५.२७  gLlh xf]d:6] Aoj;fo btf{ l;kmfl/; 1000 

१ .६.२७  xf]6n btf{ l;kmfl/; 2000 

१ .७.२७  :yfgLo sRrf kbfy{df cfwfl/t vfB kbfy{ pBf]u l;kmfl/; 2000 

१ .८.२७  lgdf{0f ;fdfu|L pTvgg\ tyf lgdf{0f pBf]u btf{ l;kmfl/; 2000 

१ .९.२७  O{6\6f e6\6f pBf]u btf{ l;kmfl/; 2500 

१
.१०.२७  

O{§f lrDgL tyf cGo pBf]ux?sf] l;kmfl/;  5000 

१ .२८  5fqj[QL ;DaGwL l;kmfl/; 500 

१ .२९  cGoq pNn]v gePsf tyf ;fwf/0f l;kmfl/; b:t't 300 

१ .३०  ;fdflhs ;'/Iff eTtf k|fKt ug{ yk l;kmfl/;sf] b:t'/ gnfUg] 0 

१ .३१  z}lIfs 5fqj[QLsf] nflu h]x]Gbf/ k|dfl0ft l;kmfl/; b:t'/ gnfUg] 0 

१ .३२  भकुम्पको िाभग्राहीहरुको िालग कुनै िस्तरु निाग्न े ० 

१३३. गाउँपालिकावाट ब्र्वसार् िताि गराउिा वडावाट लसफाररस िस्तरु निाग्ने  ० 

२ आर्स्रोत तथा िलु्र्ांकन िर प्रिान्णत िस्तरु -आधार  बावर्िक िलु्र्ाकंन_ 

२ .१  ? # nfv ;Dd 500 

२ .२  ? % nfv ;Dd 1000 

२ .३   ? !) nfv ;Dd 2000 

२ .४   ? @) nfv ;Dd 3000 

२ .५   ? #) nfv ;Dd 5000 

२ .६  ? $) nfv ;Dd 6000 

२ .७  ? %) nfv ;Dd 7000 

२ .८  ? %) nfv eGbf dfly a9L k|To]s !) nfvdf ? !))) sf b/n] yk 

२ .९  c+zj08f / bfgas;df - dflysf]] lwtf] d"Nofª\sgdf nfUg] b:t'/sf] %)% sd+ 

 
अनूसून्ि १२ क 

लनवेिन तथा लिित िताि शलु्क िस्तरुाः 
 

१४००. िताि, फारि, नववकरण तथा अदर् 

१४ .१  lgj]bg kmf/d k|lt kfgf 10 

१४ .२  cg';"rL gful/stf k|lt kfgf 15 

१४ .३  lgj]bg btf{ z'Ns 10 

१४ .४  ejg lgdf{0f b/vf:t kmf/d 1000 

१४ .५  klt kTgLsf] ;DaGw laR5]b btf{ b:t'/ 500 

१४ .६  k/LIff ;DaGwL b/vf:t kmf/d z'Ns  िोक सेवा आर्ोगको िर 
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१४ .७  sf]6]zg kmf/d z'Ns   िररि लनर्ि अनसुार 
१४ .८  6]08/ kmf/d z'Ns  िररि लनर्ि अनसुार 
१४ .९  lgj]bg gSsn k|lt kfgf  15 

१४ .१०.  3/kfn'jf s's'/ btf{ / gljs/0f b:t'/ 100 

१४ .११  e?jf aGb's gljs/0f b:t'/ 1000 

१४ .१२  3/ lgdf{0f gSzfsf] gSsn b:t'/ - k|lt tnf _ 500 

१४ .१३  
d'4f lkm/fb ph'/L btf{ b:t'/M 

hfx]/L jfnfsf] cj:yf x]/L Goflos ;ldltjf6 lg0f{o eP cg';f/ 

lgz'Ns lgj]bg btf{ ;d]t x'g ;Sg]5 . 

300-500 

१४ .१ ४ ldnfkq b:t'/-b'j} kIfjf6 j/fj/ u/L jf PsfkIfn] dfq Aoxf]g{] _ 500 

 
अनूसून्ि १२ ि 

  3/ gSzf kf; ;DaGwL b:t'/  

qm=;= ef}lts ;+/rgfsf] ljj/0f 

s/sf] b/ -k|lt j=lkm=_ g] ?= df 

gS;fkf; If]q  

s  v u 3 

! cf/= l;=l;= k|m]d :6Sr/         
s_ k"0f{ e'ldut tnf 3 2.5 2 2 

v_ cw{ e'ldut tnf 3 3 2.5 2.25 

u_ hldg tnf 4 3.5 3 2.5 

3_ klxnf] tnf 4.5 4 3.5 3 

ª_ bf];|f] tnf 4.5 4 3.5 3 

r_ t];|f] tnf 5 4.5 4 3.5 

5_ rf}yf] tnf 5 4.5 4 3.5 

@_ 
l;d]G6sf] hf]8fO{df O+6f jf 9'+ufsf] 

uf/f]  
        

  
-Go'gtd @# ;]=dL= df]6fO{ _ 

cf/=l;=;L= 
4 3 2.5 2.25 

  6fon h:tfkftf 5fgf         

c_ 
k'/fgf] 3/x?sf] xsdf gS;f lgofldtsf nflu k|lt ju{ lkm6 dfly pNn]lvt 

b/x?nfO{ sfod ug{] 

cf_ 
;fwf/0f :jLs[tLsf nflu lkmN8 ;/hldg z'Ns lnO ;/hldg u/fO{ dfq :JLs[tL 

lbg]  

O_ 
gS;f kf; If]q -s_ eGgfn] j8f g+=! k[YjL /fhdfu{ cf;kf;sf] 8'd|] ahf/, k[YjL 

/fhdfu{sf] 
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df]x8fdf kg{] ofDkf kmf6 b]lv 8'd|] ahf/ x'b} lkKn] ahf/ If]q . 

O{_ 
gS;f kf; If]q-v_eGgfn] 8'd|] ahf/ b]lv alGbk'/ ahf/ ;Ddsf] ;8ssf] df]x8fdf 

kg{] 3/x? . / alGbk'/ ahf/ If]q . 

p_ 
gS;f kf; If]q -u_ eGgfn] ufpFkflnsf  If]q leqsf gS;f kf; If]q s / v df 

gk/]sf ltgwf/f df]6/af6f] sf] df]x8fdf kg{] 3/x? . 

pm_ 
gS;f kf; If]q 3 eGgfn] gS;f kf; If]q s, v, / u df kg{] jfx]ssf cGo u|fld0f 

If]qx?df ag]sf 3/x? . 

 

k/Dk/fut z}nLsf 3/x? agfpbfF ejg lgdf{0fsf] ;fwf/0f :jLs[tL dfq lnP k'Ug] 

. 

P_ 
alGbk'/ ahf/ If]q ko{6lso If]q ePsf] x'Fbf o; If]qdf 3/ agfpFbf aflx/L km]; 

k/Dk/fut z}nLdf agfpg' kg{] / kmnfd] ;6/x? /fv]/ agfpg gx'g] . 

 
 

 

अनूसून्ि १३ 
पर्िटन शलु्काः 

 
गाउँपालिकाको िखु्र् पर्िटवकर् िेत्रहरुिा प्रवेश शलु्क वापत गाउँपालिकािे तोवकदिएको िस्तरु। पर्िटवकर् 
िेत्रको पूवािधार लनिािण गरी गाउँ कार्ािपालिकािे र्स्तो शलु्क तोक्न सक्नेछ । प्रिेश सरकारवाट 
तोवकएकोिा सोही अनसुार हनुेछ । 

 
अनसुनु्ि १४ 

वपकलनक स्थि प्रर्ोग कर  
 

लस.नं. कर िगाईने स्थान सवुवधा कर  
१ गाउँपालिकाको तोवकएको िेत्र 

वन्दिपरु विार लतनधारा  
सिूहको िालग छुट्टा छुटै्ट स्थान 
उपिब्ध हनुे 

१०००/- 

२ अनिुलत लिई अदर् स्थान - ५००/- 
अनसुनु्ि १५ र १६ 

लनकासी कर र प्राकृलतक श्रोत उपभोग कर  
 

लस.नं. कर िगाईने िेत्रहरु इकाई कैवफर्त 
१ प्राकृलतक ढंुगा (िानी) ट्याक्टर ट्रक वटपरको वटप   
२ प्राकृलतक ढंुगा (िानी) ट्याक्टर ट्रक वटपरको वटप   
३ प्राकृलतक िाटो (िानी) ट्याक्टर ट्रक वटपरको वटप   
४ प्राकृलतक स्िेट ट्याक्टर ट्रक वटपरको वटप   
५ िनु ढंुगा ट्याक्टर ट्रक वटपरको वटप   
६ िरी  ट्याक्टर ट्रक वटपरको वटप   
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७ नीन्ि िग्गा धलन प्रिाण पूिाििा भएको िानीको सिेत कर िाग्नेछ । 
 
लस .नं.  k|fs[lts ;fwg   pkof]u s/   लनकासी कर 

१२ .१  sl6ª 9'+uf -5fpg] 9'+uf_    

 6\oS6/ 1500 200 

 kfj/ 6]n/ 500 50 

 ldlg 6«s 2000 200 

 6«s 4000 300 

१२ .२  5kgL ;fbf 9+'uf    

 6\oS6/ 700 100 

 kfj/ 6]n/ 300 30 

 
ldlg 6«s 700 100 

 6«s 1000 200 

१२ .३  r§f 9'+uf - uf/f] nufpg] 9'+uf _ vfgLaf6 

lgsflnPsf]  
   

 6\oS6/ 300 100 

 kfj/ 6]n/ 100 30 

 ldlg 6«s 300 100 

 6«s 600 200 

१२ .४   uf/f] nufpg] 9'+uf jf cGo 9'+uf    

 6\ofS6/ 300 100 

 kfj/ 6]n/ 100 30 

 ldlg 6«s 300 100 

 6«s 600 200 

१२ .५  gbL hGo kbfy{ 
 

 

 jfn'jf  k|lt 3g ld6/ 75/- 50/- 

 Rff]s/ k|lt 3g ld6/ 50/- 25/- 

 9'+uf  k|lt 3g ld6/ 50/- 25/- 

 lu6L k|lt 3g ld6/ 100/- 75/- 

१२ .६  िनु ढंुगा 
k|lt 3g ld6/ १०० /-  75/- 

१२ .७  रातो िाटो लसिेदट उद्योग 
k|lt 3g ld6/ १०० /-  75/- 

१२.८ अदर् सािानहरुको लनकासी कर प्रलत वटप रु १००० िेिी २०००० सम्ि िाग्ने छ । 

गाउँपालिका िेत्र वावहर उल्िेन्ित सािानहरुको लनकासी गिाि िात्र लनकासीकर सिेत िाग्नेछ । गाउँपालिका िेत्र 
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लभत्र िात्र उपभोग हनुे सािानको िालग लनकासी कर िाग्ने छैन । 
 

 
 

आज्ञािे 

नािाः भेर् बहािरु कँुवर 

प्रििु प्रशासकीर् अलधकृत 


