
 

 

                          
बलेफी गाउँपाललका लिन्धपुाल्चोक 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड:- ०६     िंख्या:- ०१                  लिलि:- २०७९/०४/०१ 

भाग - १ 

बलेफी गाउँपाललका लिन्धपुाल्चोकको आलथिक ऐन,२०७९ 

                 िभािा पेश भएको लिलििः २०७९/०३/१२ 
                                          िभाबाट स्वीकृि भएको लिलििः २०७९/०३/१२ 

 

प्रस्िावनािः बलेफी गाउँपाललका लिन्धपुाल्चोकको आलथिक वर्ि २०७९/०८० को अथि िम्बन्धी 
प्रस्िावलाई कायािन्वयन गनिको लनलित्त स्थानीय कर िथा शलु्क िंकलन गने, छुट दिने िथा आय 
िंकलनको प्रशािलनक व्यवस्था गनि वान्छानीय भएकोले,  

नेपालको िंववधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोजजि बलेफी गाउँपाललका लिन्धपुाल्चोकको 
गाउँ िभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१.िंजिप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यि ऐनको नाि "बलेफी गाउँपाललका लिन्धपुालचोकको आलथिक ऐन, 
२०७९"   रहेको छ ।यो ऐन २०७९ िाल श्रावण १ गिे िेजख बलेफी गाउँपाललकाको िेत्रिा लाग ु
हनुेछ।  

२. िम्पजत्त  कर :  आ.व. २०७९/०८० िा बलेफी गाउँपाललका लिन्धपुाल्चोकको िेत्रलभत्र अनिूुची- 
१ बिोजजिको िरिा बावर्िक िम्पजत्त कर लगाईने र अिलु गररनेछ । 

३. घर वहाल करिः आ.व. २०७९/०८० िा बलेफी गाउँपाललका लिन्धपुाल्चोकको िेत्रलभत्र कुनै 
व्यजि वा िंस्थाले भवन, घर, पिल, ग्यारेज, गोिाि, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी 
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परैु वा आंजशक िवरले वहालिा दिएकोिा त्यस्िो बहाल रकििा अनिूुची-२ बिोजजिको िरिा 
घर जग्गा वहाल कर लगाईने र अिलु गररनेछ ।  

४. व्यविाय करिः आ.व. २०७९/०८० िा बलेफी गाउँपाललका लिन्धपुाल्चोकको िेत्र लभत्र गरेको 
व्यापार, व्यविाय वा िेवािा पुजँीगि लगानी र आलथिक कारोवार ििेिको आधारिा अनिूुची-३ 
बिोजजिको िरिा बावर्िक व्यविाय कर लगाईने र अिलु गररनेछ ।  

५. जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्ि ुकरिः आ.व. २०७९/०८० िा बलेफी गाउँपाललका लिन्धपुाल्चोकको 
िेत्रलभत्र कुनै व्यजि वा िंस्थाले ऊन, खोटो, जलडबटुी, वनकि, कवाडी िाल र प्रचललि काननुले 
लनर्धे गररएको जीवजन्ि ुवाहेकका अन्य ििृ वा िाररएका जीवजन्िकुो हाड, लिङ, प्वाँख, छाला 
जस्िा वस्िकुो व्यविावयक कारोवार गरेवापि  अनिूुची-४ िा  िोवकए बिोजजि कर लगाईने र 
अिलु उपर गररनेछ । 

६. पयिटन शलु्किः आ.व. २०७९/०८० िा बलेफी गाउँपाललका लिन्धपुाल्चोकको िेत्रलभत्र 
जचलडयाखाना, उद्यान, पाकि , ऐलिहालिक िथा परुािाजत्वक िम्पिा र िंग्रहालय जस्िा िम्पिा 
उपयोगको प्रवेश शलु्क गाउँपाललकाले लनधािरण गरे बिोजजि िरिा िंकलन  गररनेछ । 

७. िवारी िाधन (िाना िवारी) करिः आ.व. २०७९/०८० िा बलेफी गाउँपाललका लिन्धपुाल्चोकको 
िेत्रिा चल्न ेटाङ्गा, ररक्िा, अटो-ररक्िा र ई- ररक्िा जस्िा  िवारी िाधनको कर गाउँपाललकाले 
लनधािरण गरेको िरिा िंकलन गररनेछ । 

८. ववज्ञापन करिः  आ.व. २०७९/०८० िा बलेफी गाउँपाललका लिन्धपुाल्चोकको िेत्रलभत्र राजखने 
होलडिङ बोडि, िाईनबोडि, व्यानर, ट्राईलभजन बोडि, स्टल, लभलडयो बोडि, धािकुो फे्रि वा कुनै स्थानिा 
लगाउने, लेख्न ेवा ववधिुीय िरङ्ग प्रयोग गररएको प्रचारको लालग राजखने बस्ि ुवा िािाग्रीिा गररने 
ववज्ञापनिा अनिूुची-५ बिोजजिको िरिा कर लगाईने र उठाईनेछ । यिरी िंकललि रकिको 
बाडँफाँड प्रिेश कानून अनिुार हनुेछ । 

९. िनोरञ्जन करिः आ.व. २०७९/०८० िा यि बलेफी गाउँपाललका लिन्धपुाल्चोकको िेत्रिा चलजचत्र 
घर, लभलडयो घर, िांस्कृलिक प्रिशिन हल, कन्िटि, िोहोरी िाँझ, नाट्यघर, फन पाकि , वाटर गाडेन, 
बाल उद्यान, डान्ि बार, क्यालिनो, फूटिल, नाईट क्लब जस्िा िनोरञ्जन स्थलिा बागििी प्रिेशले 
िोकेको िरिा कर लगाईने र अिलु उपर गररनेछ । यस्िो करको प्रशािन र ब्याजको िर 
बागििी प्रिेश कानून अनिुार हनुेछ । यिरी िंकललि रकिको बाँडफाँड प्रिेश कानून अनिुार 
हनुेछ । 



खण्ड ०६  संख्या ०१  स्थानीय राजपत्र भाग १  मिमि २०७९/०४/०१ 
 

3 
 

१०. पावकि ङ शलु्किः आ.व. २०७९/०८० िा  बलेफी गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै िवारी िाधन 
पावकि ङ िवुवधा उपलव्ध गराए वापि अनिूुची -६ बिोजजि पावकि ङ शलु्क लगाईने र अिलु उपर 
गररनेछ । 

११. िेवा शलु्किः आ.व. २०७९/०८० िा बलेफी गाउँपाललकाले आफ्नो िते्रलभत्र केवलकार, 
टे्रविङ, कायावकङ, बञ्जी जजम्पङ, जजप फ्लायर र -याजफ्टङ िेवा, प्याराग्लाईलडङ् लगायिका 
स्थानीय पयिटन, िनोरञ्जन िथा िाहलिक खेलकूि िम्बन्धी िेवा र बलेफी गाउँपाललकाले लनिािण 
िञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेको स्थानीय पूवािधार वा उपलब्ध गराएको ववलभन्न िेवािा अनिूुची -
७ िा िोवकएको िरिा शलु्क लगाईने र अिलु उपर गररनेछ । 

१२. बहाल लबटौरी शलु्किः आ.व. २०७९/०८० िा बलेफी गाउँपाललका िेत्रलभत्र आफूले लनिािण, 
रेखिेख वा िञ्चालन गरेका हाट बजार वा पिल वा िरकारी जग्गािा बनेको िंरचनाको उपयोग 
वापि गाउँपाललकाले लनधािरण गरेको िरले बहाल लबटौरी शलु्क लगाईने र अिलु गररनेछ । 

१३. ढुङ्गा, लगट्टी, बालवुा, (िहहत्तर बहत्तर) शलु्किः  आ.व. २०७९/०८० िा बलेफी गाउँपाललका 
लिन्धपुाल्चोकको िेत्रलभत्र िाटो, ढुङ्गा, लगट्टी, बालवुा, स्लेट, चनु ढुङ्गा, ग्राभेल, खररढुङ्गा, अभ्रख र 
िहत्तर बहत्तर िंकलनिा बलेफी गाउँपाललकाले लनणिय गरी बागििी प्रिेशले िोकेको िरिा शलु्क 
लगाईने र अिलु उपर गररनेछ । उल्लेजखि िािाग्रीको वविी िूल्य प्रचललि कानून बिोजजि 
गाउँ कायिपाललकाले लनणिय गरी िोक्न िक्नेछ । यिरी िंकललि रकिको बाँडफाँड प्रिेश कानून 
अनिुार हनुेछ । 

१४. कर छुटिः यि ऐन बिोजजि कर लिने िावयत्व भएका व्यजि वा िंस्थाहरुलाई कुनै वकलििको 
कर छुट दिईने छैन । 

१५. कर शलु्क िंकलन िम्बन्धी कायिववलधिः यो ऐनिा भएको व्यवस्था अनिुार कर िथा शलु्क 
िंकलन िम्बन्धी आवश्यक कायिववलध बलेफी गाउँपाललकाले िोके अनिुार हनुेछ । 

१६. जररवानािः आ.व. २०७९/०८० िा बलेफी गाउँपाललकािा कर, शलु्क, िस्िरु बझुाउन ुपने 
िावयत्व भएका व्यजि, िंस्था वा लनकायले यि ऐन बिोजजि िोवकएको कर, शलु्क र िस्िरु 
नबझुाएिा वावर्िक िश प्रलिशिका िरले जररवाना लगाई कर िंकलन गररनेछ । िर चाल ुआ.व. 
२०७८/०८९  को अिार ििान्िभन्िा अलध कर बक्यौिा रहेका करिािाले आगािी आ.व. 
२०७९/०८० को ६ िवहनालभत्र िबै बक्यौिा कर गाउँपाललका वा िम्बजन्धि वडा कायािलयिा 
बझुाएिा आ.व. २०७८/०७९ िम्िको कर जररवाना छुट दिइनेछ ।  
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अनिूुची -१ 

(िफा २ िँग िम्बजन्धि) 
;DklQs/ 

 b]vL ;Dd  

1 1 1 nfv 25 xhf/ 6.5 

2 1 nfv 25 xhf/ 1 1 nfv 50 xhf/ 7.5 

3 1 nfv 50 xhf/ 1 1 nfv 75 xhf/ 9 

4 1 nfv 75 xhf/ 1 2 nfv 10 

5 2 nfv 1 2 nfv 25 xhf/ 11.5 

6 2 nfv 25 xhf/ 1 2 nfv 50 xhf/ 12.5 

7 2 nfv 50 xhf/ 1 3 nfv 15 

8 3 nfv 1 3 nfv 50 xhf/ 17.5 

9 3 nfv 50 xhf/ 1 4 nfv 20 

10 4 nfv 1 4 nfv 50 xhf/ 22.5 

11 4 nfv 50 xhf/ 1 5 nfv 25 

12 5 nfv 1 6 nfv 30 

13 6 nfv 1 7 nfv 35 

14 7 nfv 1 8 nfv 40 

15 8 nfv 1 9 nfv 45 

16 9 nfv 1 10 nfv 50 

17 10 nfv 1 12 nfv 62.5 

18 12 nfv 1 14 nfv 70 

19 14 nfv 1 16 nfv 80 

20 16 nfv 1 18 nfv 90 

21 18 nfv 1 20 nfv 100 

22 20 nfv 1 22 nfv 125 

23 22 nfv 1 24 nfv 156.5 

24 24 nfv 1 26 nfv 187.5 

25 26 nfv 1 28 nfv 219 

26 28 nfv 1 30 nfv 250 

27 30 nfv 1 34 nfv 300 

28 34 nfv 1 38 nfv 412.5 

29 38 nfv 1 42 nfv 525 

30 42 nfv 1 46 nfv 637.5 

31 46 nfv 1 50 nfv 750 

32 50 nfv 1 60 nfv 875 
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33 60 nfv 1 70 nfv 1025 

34 70 nfv 1 80 nfv 1350 

35 80 nfv 1 90 nfv 1675 

36 90 nfv 1 1 s/f]* 2000 

37 1 s/f]* 1 s/f]* 20 nfv 2400 

38 1 s/f]* 20 nfv 1 1 s/f]* 40 nfv 2800 

39 1 s/f]* 40 nfv 1 1 s/f]* 60 nfv 3200 

40 1 s/f]* 60 nfv 1 1 s/f]* 80 nfv 3600 

41 1 s/f]* 80 nfv 2 s/f]* 4000 

42 2 s/f]* 1 2 s/f]* 50 nfv 5000 

43 2 s/f]* 50 nfv 1 3 s/f]* 6400 

44 3 s/f]* 1 3 s/f]* 50 nfv 7800 

45 3 s/f]* 50 nfv 1 4 s/f]* 9200 

46 4 s/f]* 1 4 s/f]* 50 nfv 10600 

47 4 s/f]* 50 nfv 5 s/f]* 12000 

48 5 s/f]* 1 b]vL dfyL k|lt xhf/ ?= 1 -Ps_ 

 
 

अनिूुची–२ 
(िफा ३ िँग िम्बजन्धि) 
घर वहाल करका िरहरू 

लि.नं. गाउँपाललका िते्रलभत्र लगाईन ेघरजग्गा बहाल करको वववरण करको िर 

१ गाउँपाललका िेत्रलभत्रको घर, फ्ल्याट, कोठा, पिल, ग्यारेज, गोिाि, टहरा, 
शेड, (छप्पर), कारखाना, पोखरी िथा जग्गा पूरै वा आंजशक रुपिा भाडा 
िथा ललजिा लगाएको िा िम्बजन्धि धनीबाट बहाल रकिको 

भाडाको रकिको 
१० (िश) 
प्रलिशि 
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अनिूुची-३ 
(िफा ४ िँग िम्बजन्धि) 
व्यविायकरका िरहरू 

लि.नं. गाउँपाललका िते्रलभत्र लगाईन ेव्यविाय करको वववरण करको िर 
बावर्िक रु. 

१ व्यापाररक वस्ि ु  

१.१ चरुोट, रक्िी, ज्वेलरी, लभलडयो, क्यािेट ररकडिर िथा प्लेयर, आदिको थोक िथा 
खदु्रा 

 

 थोक िथा खदु्रा चरुोट पिल (लडलर) ििेि १५००/- 
 खदु्रा चरुोट पिल  १०००/- 
 िदिरा पिल थोक (लडलर ििेि) २५००/- 
 िदिरा पिल खदु्रा १०००/- 
 िनुचांिी/ज्वेलरी पिल (लनिािण, िििि र खररि लबिी ििेि) २५००/- 
 लभलडयो िीडी, क्यािेट/अलडयो िीडी, क्यािेट लबिी पिल ५००/- 
 लडपाटििेन्टल स्टोर ३५००/- 

१.२ लनिािण िािाग्री, कम्यटुर, लबद्यिु िािान, क्यािेरा, टेलललभजन, रेलडयो, कापेट, 

पेट्रोललयि पिाथि जस्िा वस्िकुो थोक िथा खदु्रा ब्यापारिा 
 

 लनिािण िािाग्री लििेन्ट, रड, ककि टपािा, वफवटङ्ि आदिको लबिेिा (लडलर 
ििेि) 

५०००/- 

 कम्यटुर लबिेिा ५००/- 
 लबद्यिु िािाग्री लबिेिा  ५००/- 
 वट.भी., डेक, रेलडयो, क्यािेट प्लेयर िथा क्यािेरा पिल (लडलर ििेि) २०००/- 
 वट.भी., डेक, रेलडयो, घडी, क्यािेट प्लेयर िथा क्यािेरा (खदु्रा लबिी िथा 

िििि) पिल 

५००/- 

 कापेट िथा फलनिलिङ्गका िािाग्री लबिेिा  १०००/- 
 पेट्रोललयि पिाथि लबिेिा (पेट्रोल पम्प) ५०००/- 

१.३ िैलनक उपभोगका खाद्य पिाथि, ििुी कपडा आदिको थोक िथा खदु्रा ब्यापारिा  

 खाद्यान्न िथा वकराना थोक पिल (क शे्रणी) १०००/- 
 खाद्यान्न िथा वकराना खदु्रा पिल (ख शे्रणी) ७५०/- 
 खाद्यान्न िथा वकराना खदु्रा पिल (ग शे्रणी) ५००/- 
 कपडा पिल/रेलडिेड स्टोिि (क शे्रणी थोक) १०००/- 
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 कपडा पिल (थान) िथा लिरक, डिना, िवकया ियारी र लबिी पिल ७५०/- 
 कपडा पिल/रेलडिेड स्टोिि (ख शे्रणी खदु्रा) ७५०/- 
 कपडा पिल/रेलडिेड स्टोिि (ग शे्रणी खदु्रा) ५००/- 
 स्टेशनरी, पसु्िक र पत्रपलत्रका पिल (क शे्रणी) १०००/- 
 स्टेशनरी, पसु्िक र पत्रपलत्रका पिल (ख शे्रणी) ७५०/- 
 स्टेशनरी, पसु्िक र पत्रपलत्रका पिल (ग शे्रणी) ५००/- 
 थोक िथा खदु्रा रेलडिेड जतु्ता चप्पल पिल (क शे्रणी) १०००/- 
 थोक िथा खदु्रा रेलडिेड जतु्ता चप्पल पिल (ख शे्रणी) ७५०/- 
 थोक िथा खदु्रा रेलडिेड जतु्ता चप्पल पिल र अन्य लगफ्टका िािाग्री लबिेिा ७५०/- 
 छाला जतु्ता चप्पल (स्थानीय स्िरिा लनिािण गरी) लबिी िथा िििि पिल ५००/- 
 होजजयारी ऊनी धागो पिल ५००/- 
 फलफूल पिल ५००/- 
 फलफूल िथा िब्जी पिल ५००/- 
 कोल्ड स्टोर पिल ५००/- 

१.४ िवारी िाधन लबिेिा  

 िोटर िाईकल, टेम्पो िथा िाईकल लबिेिा १५००/- 
२ लबशरे्ज्ञ परािशि िथा अन्य व्याविावयक िेवा  

 जचवकत्िक ५००/- 
 कववराज ५००/- 
 इजन्जलनयर (RCC भवन, प्रलि नक्शा) १०००/- 
 कानून व्यविायी/कानूनी िेवा/ल फिि  ५००/- 
 लेखा पररिक ५००/- 
 िन्ि जचवकत्िक ५००/- 
 अनिुन्धानकिाि िथा परािशि िािा ५००/- 
 कम्यटुर एनाललष्ट िथा प्रोग्रािर ५००/- 
 बीिा एजेन्ट ५००/- 
 िभेयर ५००/- 
 अनवुािक ५००/- 
 पश ुजचवकत्िक ५००/- 
 िािान ढुवानीकिाि िथा कम्पनी/िप्लायिि ५००/- 
 िंस्थागि पेन्टर १०००/- 
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३ लनिािण व्यविाय  

 क शे्रणी ७०००/- 
 ख शे्रणी ५०००/- 
 ग शे्रणी ३०००/- 
 "घ" वगिको इजाजि पत्र ििाि िस्िरु ५०००/- 
 "घ" वगिको इजाजि पत्र नववकरण िस्िरु ५०००/- 
 "घ" वगिको इजाजि पत्र नववकरण थप िस्िरु (म्याि नाघेको छ िवहना 

िम्ि) 

५०००/- 

 "घ" वगिको इजाजि पत्र नवीकरण थप िस्िरु (छ िवहना भन्िा बढी म्याि 
नाघेको हकिा)  

२०,०००/- 

 "घ" वगिको इजाजि पत्र  प्रलिललपी िस्िरु १०००/- 
 "घ" वगिको इजाजि पत्र  नाििारी िस्िरु ५०००/- 
४ उत्पािनिूलकउद्योग  

 कोरा िाल वा अधि प्रशोलधि िाल वा खेर गईरहेको वा अन्य िाल िािान 
प्रयोग वा प्रशोधन गरी िाल िािान उत्पािन गने उद्योग व्यविायिा 

२०००/- 

५ कृवर् िथा वनजन्य उद्योग (िूलििः कृवर् वा वन पैिावारिा आधाररि उद्योग 
व्यविायिा) 

 

 फलनिचर उद्योग (लनिािण, खररि िथा लबिी) २०००/- 
 ि:लिल (जचरान लिल) २०००/- 
 राइि लिल १५००/- 
 अिवुा कुचो उद्योग िथा िंकलन/खररि लबिी केन्द्र १०००/- 
 अलैंची िंकलन िथा खररि लबिी केन्द्र १५००/- 
 जचरैिो िंकलन िथा खररि लबिी केन्द्र १०००/- 
 अन्य जलडबटुी िंकलन, प्रशोधन िथा खररि लबिी केन्द्र १५००/- 
 पहाडे कागज उद्योग  ७५०/- 
६ खनीज उद्योग  

 खनीज उत्खनन ्वा प्रशोधन गने उद्योग व्यविायिा २५००/- 
 खानेपानी प्रशोधन गने उद्योग व्यविायिा २०००/- 
 क्वाजािइट ढंुगा लनकािी कर (प्रलि वगि वफट)  ६/- 
७ पयिटन उद्योग  
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 पयिटक, आवाि, िोटेल, होटेल, रेषु्टरा, ररिोटि, ट्राभल एजेन्िी, स्कीइङ, ग्लाइलडङ, 

वाटर रय्ाजफ्टङ, पोनी टे्रवकङ, पियात्रा, हटएयर व्याललुनङ, प्यारा िेललङ, 

गल्फकोर्ि, पोलो, अश्वारोहण, आदि उद्योग व्यविायिा 

३०००/- 

 होटल (जचया,नास्िा िथा लिठाई पिल) २०००/- 
 होटल (जचया,नास्िा िथा खाना ििेि) १२५०/- 
 लज (गेष्ट हाउि िात्र) १५००/- 
 होटल एण्ड लज (जचया,नास्िा िथा खाना ििेि) २५००/- 
 होटल एण्ड लज (गेष्ट हाउि अट्याज्ड कोठा िवहि) ३०००/- 
 होटल एण्ड लज (अट्याज्ड कोठा िवहि िेलिनार हल उपलब्ध) ३५००/- 
 ररिोटि ५०००/- 
 टे्रवकङ िथा ट्राभल एजेन्िी १२५०/- 
 होटल िम्बन्धी िाललि िञ्चालन गने होटल/इजस्टच्यटु २५००/- 
८ िेवा उद्योग  

 छापाखाना, परािशि िेवा, जजलनङ्ग वेललङ्ग व्यविाय, चलजचत्र व्यविाय, िाविजलनक 
पररबहन व्यविाय, फोटोग्राफी, प्रयोगशाला, हवाइ िेवा, शीि भण्डार आदि 
उद्योग व्यविायिा 

३०००/- 

 छापाखाना, अपिेट वप्रजन्टङ्ग प्रिे  ५०००/- 
 छापाखाना (स्िीन वप्रन्टको िेवा िवहिको)  १५००/- 
 छापाखाना (स्िीन वप्रन्टको िेवा िात्र)  १०००/- 
९ लनिािण उद्योग  

 िडक, पूल, रोपवे, रेलवे, ट्रललवि, टनेल, लाइङ बजृ िथा औद्योलगक, व्यापाररक 
एवं आवाि कम्प्लेक्ि आदि लनिािण गरी िञ्चालन गने उद्योग व्यविायिा 

२५००/- 

 ग्रील उद्योग २०००/- 
१० िंचार िेवा   

 लनजी िेत्रको हलुाक िेवा ५००/- 
 लनजी िेत्रका टेललफोन वा िोबाईल िेवा प्रिायक कम्पनी (शाखा ििेि) २५००/- 
 टेललफोन, फ्याक्ि र फोटोकपी िेवा (इिेल, इन्टरनेट िवहिको)  १०००/- 
 इिेल, इन्टरनेट िेवा िात्र अथवा टेललफोन, फ्याक्ि र फोटोकपी िेवा िात्र ७५०/- 
 लनजी िेत्रको कुररयर िेवाको प्रधान कायािलय २०००/- 
 लनजी िेत्रको कुररयर िेवाको शाखा कायािलय १२५०/- 
 छपाई िथा प्रकाशन १५००/- 
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 टाईवपङ्ग िथा कम्यटुर डेक्िटप िेवा ५००/- 
११ बैंवकङ् िथा लबत्तीय िेवा  बावर्िक रु. 

 "क" वगिको बैंकहरुको शाखाको लालग  ३५,०००।- 

 "ख" वगि िथा ववकाि बैंकहरुको शाखाको लालग  २५,०००।- 

 लघवुवत्त कम्पनीहरुका लालग  २५,०००।- 
 वचि िथा ऋणको कारोवार गने िहकारी िथा िहकारी बैकको लालग  १२,०००/- 

 िनी ट्रान्िफर िेवा १५००/- 
 बीिा कम्पनीको शाखा कायािलय २५००/- 

१२ स्वास््य िेवा   

 गैरिरकारी अस्पिाल/िाििुावयक अस्पिाल  ३०००/- 
 नलििङ्ग होि ३५००/- 
 िेलडकल हल/और्धी पिल (डाक्टरको िेवा िथा ल्याव ििेि उपलब्ध) २०००/- 
 िेलडकल हल/और्धी पिल (ल्यावको िेवा उपलब्ध) १५००/- 
 िेलडकल हल/और्धी पिल िात्र १०००/- 

१३ जशिा िेवा   

 लनजी िेत्रका स्कुल, क्याम्पि, ववश्व ववद्यालय १०००/- 
 िाललि िथा अनिुन्धान केन्द्र २०००/- 
 टाईवपङ्ग, कम्यटुर िथा भार्ा प्रजशिण िंस्था १०००/- 
 टाईवपङ्ग िथा कम्यटुर प्रजशिण केन्द्र ७५०/- 
 भार्ा प्रजशिण िंस्था १०००/- 
 अन्िराविय गैरिरकारी िंस्था २५००/- 

१४ िििि िंभार िेवा   

 हेभी इजक्वपिेन्ट बि, ट्रक, कार, िोटर िाईकल, टेम्पो, िाईकल िििि केन्द्र १०००/- 
 हेभी इजक्वपिेन्ट, बि ट्रक िथा ट्रयाक्टर िििि केन्द्र १५००/- 
 कार, िोटर िाईकल, टेम्पो िथा िाईकल िििि केन्द्र १०००/- 
 िोटर िाईकल, टेम्पो िथा िाईकल िििि केन्द्र ७५०/- 
 रेलडयो, वट.भी., घडी िििि केन्द्र ५००/- 
 प्रशेर कुकर, स्टोभ, वहटर िििि केन्द्र ५००/- 
 टेललफोन िेट िथा लबद्यिु िािाग्री िििि केन्ि ५००/- 
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१५ अन्य िेवा   

 लबज्ञापन िेवा/लबज्ञापन एजेन्िी/कम्पनी  ५००/- 
 बैिेजशक रोजगार िेवा/म्यान पावर कम्पनी (शाखा ििेि) ३०००/- 
 स्विेशी रोजगार िेवा ५००/- 
 िेिेटेररयल िेवा १०००/- 
 हाउजजड्ड कम्पनी िथा घरजग्गा खररि लबिी (ररयल स्टेट) २५००/- 
 व्यटुी पालिर, केश शंृ्रगार, ड्राई जक्लनिि, फोटो स्टुलडयो, लिलाई आदि १०००/- 
 व्यटुी पालिर िथा शंृ्रगार पिल १०००/- 
 ड्राई जक्लनिि ५००/- 
 कलर ल्याव िथा फोटो स्टुलडयो २०००/- 
 फोटो स्टुलडयो ७५०/- 
 शैलनु/हजाि िेवा ५००/- 
 लिलाई टेलररड्ड िेवा (लेलडज एण्ड जेन्ि)/लिलाई प्रजशिण केन्द्र ििेि २०००/- 
 लिलाई टेलररड्ड िेवा (लेलडज एण्ड जेन्ि) १५००/- 
 िाईनबोडि बनाउने पेजन्टङ्ग िेवा ७५०/- 
 पश ुबधशाला २०००/- 
 िाि ुलबिेिा/फे्रि हाउि १५००/- 
 फूल िथा लबरुवा लबिेिा ७५०/- 
 पलु हाउि १५००/- 
 खोटो व्यविायी १०००/- 
 लििा, प्लाईउड लबिेिा ७५०/- 
 भाँडाकँुडा लबिेिा १०००/- 
 जस्टल, काठ, फलनिचर लबिेिा १५००/- 
 खेलौना, उपहार (लगफ्ट) लबिेिा ५००/- 
 केबलु नेटववकि ङ्ग (ग्राहक िंख्याका आधारिा वावर्िक) ५०००/- 

१६ अन्य व्यविाय  

 पाकि , वपकलनक स्पट ५००/- 
 टुर अप्रटेर १५००/- 
 ििाज पालिर १५००/- 

१७ िालथको बगीकरणिा ििावेश नभएका िेवा, व्यविायको कारोबारिा  

 पाउरोटी उद्योग १०००/- 
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 कृवर् लबउ लबजन भण्डार ७५०/- 
 पश ुऔर्धी पिल एग्रो भेट ७५०/- 
 हाउि पेजन्टङ्ग ५००/- 
 भेजन्टलेिन उद्योग १५००/- 
 कस्िेवटक पिल ५००/- 
 टेण्ट िथा क्याटररङ्ग िलभिि १५००/- 
 िभाहल िञ्चालन (व्याविावयक प्रयोजनका लालग) ३०००/- 
 कृवर् फिि  ५००/- 
 पश ुफिि  ५००/- 
 कृवर् िथा पश ुफिि ७५०/- 
 कुखरुा िथा पोल्ट्री फिि  १०००/- 
 खाना पकाउने  एल. पी. ग्याि िम्बन्धी व्यबिाय १०००/- 
 पानी िथा ववद्यिुबाट चल्ने घट्ट िञ्चालन व्यविाय  ५००/- 
 िोववल ग्रीज बे्रक आयल लबु्रीकेन््ि िम्बन्धी व्यविाय १०००/- 
 आइि िीि/ कफी शप व्यविाय ५००/- 
 िनुा टपरी बनाउने उद्योग ५००/- 
 ियारी प्लाजस्टक िथा रबरबाट जतु्ता बनाउने उद्योग  १०००/- 

 
 

 अनिूुची–४ 
(िफा ५ िँग िम्बजन्धि) 

जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्ि ुकरका िरहरू 
 

ि.ि. नाि इकाई िर रु. 
१ उन,खोटो,वनकि (खर, बालबयो, िलहनपत्ता, छवाली, पराल, 

वगाि, लनगालो, लोकिा, पटेर, अलििो, जगर) 
प्रलि के.जज ५/- 

२ ववयरको खालल लिलि प्रलि गोटा १/- 
३ िदिराको खालल लिलि ५०० एि.एल. भन्िा बढी प्रलि गोटा ०.५०  

४ िदिराको खालल लिलि ५०० एि.एल. भन्िा बढी प्रलि गोटा ०.२५ 

५ प्लावष्टकका बोिल, भाँडाकँुडा, परुाना जतु्ता चप्पल, ग्यालेन 
िथा जवकि न 

प्रलि गोटा ०.१० 
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६  पूरानो वटन  प्रलि के.जज १/- 
७ धािकुा कवालड िालिािान  प्रलि के.जज २/- 
८ पोलललथन पाइपका टुिाहरु प्रलि के.जज १/- 
९  लििा(ललड) को धलुो वा टुिाहरु प्रलि के.जज १/- 
१०  काँचको धलुो वा टुिाहरु  प्रलि के.जज १/- 
११ पजन्छका प्वाँखहरु  प्रलि के.जज २/- 
१२  पशकुा हाड, लिंग, खरु प्रलि के.जज २/- 
१३ छाला िानो जनावरको प्रलिगोटा ३०/- 
१४ छाला ठूलो जनावरको प्रलिगोटा १५/- 

 
 

अनिूुची–५ 
(िफा ८ िँग िम्बजन्धि) 
ववज्ञापन करका िरहरू 

लि. नं गाउँपाललका िते्रलभत्र लगाईन ेववज्ञापनकरको वववरण करको िर रु. 

१. 
िाईन बोडि/फ्लेक्ि बोडि/ होलडङ बोडि/ थ्री डी बोडि / ट्राइलभजन बोडि 

प्रलि स्क्वायर वफट बावर्िक 

१५०/- 

२. ग्लो बोडि प्रलि स्क्वायर वफट बावर्िक १००/- 

३. लडजजटल बोडि प्रलि स्क्वायर वफट बावर्िक २००/- 

४. ब्यानर ३ स्क्वायर वफटिम्ि प्रलि हप्ता प्रलि गोटा ५०/- 

५. ब्यानर ३ स्क्वायर वफटभन्िा ठुलो प्रलि हप्ता प्रलिगोटा ५०/- 

६. लभते्त लेखन/ िटर पेन्टीङ प्रलि स्क्वायर वफट बावर्िक २५/- 

७. गाडीिा लेखी/बोकी गररने ववज्ञापन प्रलिदिन प्रलि गाडी १००/- 
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अनिूुची-६ 

(िफा १० िँग िम्बजन्धि) 
पावकि ङ शलु्कका िरहरू 

 
लि. 

नं. 
गाउँपाललका िते्रलभत्र गाउँपाललकाले िोकेको पावकि ङ िते्रिा 

पाकि  गने िवारी िाधनको वववरण 

शलु्कको िर रु. 

१ बि, लिलनबि, ट्रक, ट्याक्टर लगायिका ठूला िवारी िाधनहरु प्रलि घण्टा रू.४०/- 
    प्रलि दिन रू.२००/- 

२ कार, जजप वा त्यस्िै िाना िवारी िाधनहरु प्रलि घण्टा रू.२०/- 
प्रलि दिन रू.१००/- 

३ अन्य िवारी िाधनहरु  प्रलि घण्टा रू.१५/- 
    प्रलि दिन रू.७५/- 

 
 

अनिूुची–७ 
(िफा ११ िँग िम्बजन्धि) 
िेवा, शलु्क, िस्िरुका िरहरु 

लि. नं. गाउँपाललका िते्रलभत्र लगाईन ेिेवा शलु्क, िस्िरुको वववरण 
शलु्कको 
िर रु. 

१ िाविजलनक शौचालय  

 वपिाब गरेको प्रलिपटक ५/- 
 दििा गरेको प्रलिपटक १०/- 
२ िरिफाई िेवा शलु्क  

 गाउँपाललकालभत्र िरिफाई िथा फोहोरिैला व्यवस्थापन गरेबापि प्रलिघर 
प्रलि िवहना 

५०/- 

 गाउँपाललकालभत्र िरिफाई िथा फोहोरिैला व्यवस्थापन गरेबापि प्रलि 
पिल/व्यविाय 

१००/- 

३ नपेाली नागररकिा प्रिाणपत्रको लिफाररि  

 बंशज र जन्िको आधारिा ५०/- 



खण्ड ०६  संख्या ०१  स्थानीय राजपत्र भाग १  मिमि २०७९/०४/०१ 
 

15 
 

 नागररकिा प्रलिललपी लिफाररि १००/- 
 अंलगकृि िथा बैवावहक अंलगकृि १०००/- 
४ नािथर िंशोधन िथा प्रिाजणि १००/- 
५ नािा प्रिाजणि ५०/- 
६ घरजग्गा अचल िम्पत्ती िूल्याकंन प्रलि हजारिा १/-  
७ बावर्िक आय प्रिाजणि िस्िरु (0.१% ) प्रलिलाखिा १००/- 
८ घरजग्गाको नाििारी लिफाररि  

 ५(पांच) रोपनी िम्ि  १००/- 
 १०(िश) रोपनी िम्ि  १५०/- 
 २०(बीि) रोपनी िम्ि  २००/- 
 २५ (पजच्चि) रोपनी िम्ि  २५०/- 
 ३०(िीि) रोपनी िम्ि  ३००/- 
 ४०(चाललि) रोपनी िम्ि  ३५०/- 
 ५०(पचाि) रोपनी िम्ि वा िो भन्िा िालथ ५००/- 
 छुट जग्गा ििाि लिफाररि २०००/- 
 िोही लगि कट्टा लिफाररि १०००/- 
७ घरजग्गा रजजिेशन लिफाररि   

 राजीनािा/ रजजिेशन पाि लिफाररि १००/- 
 अंश बण्डा पाि लिफाररि १००/- 
 बकि पाि लिफाररि १००/- 
८ व्यजिगि घटना िम्बन्धी लिफाररि  

 व्यजिगि घटना ििाि ५०/- 
 पंजीकरण ऐन लागू हनु अजघको जन्ि प्रिाजणि र लबवाह ििाि प्रिाजणि ५०/- 
 पंजीकरण ऐन लागू भएपलछको जन्ि प्रिाजणि र लबवाह ििाि प्रिाजणि ५०/- 
 पंजीकरण ऐन लागू हनु अजघको िम्बन्ध लबच्छेि प्रिाजणि ५०/- 
 पंजीकरण ऐन लागू भएपलछको िम्बन्ध लबच्छेि प्रिाजणि ५०/- 
 बिाइ िराई प्रिाजणि ५०/- 
 चाररलत्रक लिफाररि िथा प्रिाजणि ५०/- 
 बिोबाि लिफाररि िथा प्रिाजणि   ३००/- 
९ चारवकल्लाप्रिाजणि र घरबाटो प्रिाजणि  

 ४ वकत्तािम्ि २००/- 
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 ४ वकत्ताभन्िा िालथ ३००/- 
१० उद्योग स्थापनाको लालग लिफाररि   

 घरेल ुउद्योग स्थापनाको लालग लिफाररि  ५००/- 
 अन्य उद्योग स्थापनाको लालग लिफाररि  १०००/- 
 व्यविाय िञ्चालन ििाि िथा लिफाररि  ३००/- 

११ लबद्यिु, टेललफोन जडानको लालग लिफाररि  

 घरायिी प्रयोजन १००/- 
 व्याविावयक प्रयोजन ५००/- 

१२ िंघ/िंस्था/ििहु ििाि िथा नववकरण लिफाररि( िंशोलधि)  
 राविय स्िर २०००/- 
 जजल्ला स्िर १०००/- 
 स्थानीय स्िर  २००/- 

१३ अन्य ववववध लिफाररि  
 िवै वकलििका िजििीन िस्िरु २००/- 
 अपिुालीको लिफाररि १०००/- 
 बैिेजशक रोजगारको लिफाररि २००/- 
 स्विेशी पेन्िन पट्टाको लिफाररि ३००/- 
 लबिेशी पेन्िन पट्टाको लिफाररि १०००/- 
 अंग्रजेी भार्ािा गररने (िूल्यांकन बाहेक) ववलभन्न लिफाररि  ५००/- 
 पश ुिथा कृवर् ििहु ििाि प्रिाण पत्र नववकरण िस्िरु २००/- 
 रािायलनक िल वविेिा ििाि  १०००/- 
 रािायलनक िल वविेिा ििाि प्रिाण पत्र नववकरण िस्िरु ५००/- 
 न्यायीक िलिलििा पेश हनुे लनवेिन िस्िरु ५०/- 
 अन्य लबलबधलिफाररि ५०/- 

१४ लबशरे् लिफाररिहरु   

 छात्रवजृत्त लिफाररि लनिःशलु्क 

 िािाजजक िरुिा कायिििका लालग नािावली लिफाररि लनिःशलु्क 

 प्राकृलिक प्रकोप वपलडि राहि लिफाररि लनिःशलु्क 

 अिि अपाङ्ग पररचय पत्रको लिफाररि लनिःशलु्क 

 अिहाय, अिि आलथिक िहायिा लिफाररि लनिःशलु्क 

१५ नक्शा पाि   
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 RCC Building प्रलि स्क्वायर वफट  रु.३/- 
 Load Bearing Building प्रलि स्क्वायर वफट रु.१/- 

 ढंुगा, ईट्टा र िाटो वा लििेन्टको जोडाईप्रलि स्क्वायर वफट ०.५०/- 

 अस्थायी टहरा, ट्रिआदि प्रलि स्क्वायर वफट लनिःशलु्क 

 नक्शा पाि बकु   ५००/- 

१६ अन्य िेवा शलु्क िस्िरु  
 व्यविाय ििािको प्रलिललवप प्रिाणपत्र िस्िरु १०००/- 
 व्यविाय खारेज भएको लिफाररि िस्िरु ५००/- 
 बलेफी गाउँपाललकाको खालडचौर जस्थि हलको भाडा िर (िैलनक) ३०००/- 
 िगु्धजन्य उत्पािनको व्यविाय ििाि शलु्क ५००/- 

व्यविाय रजजिेशन िस्िरु 

 
 

वववरण 
िर रु. 

ििाि कै. 

१ िाना लगानीका व्यविाय (रु.१ लाखिेजख ५ लाखिम्ि) ५००/-  
२ िध्यि लगानीका व्यविाय ( रु.५ लाख िेजख १५ लाखिम्ि) १०००/-  
३ ठूला लगानीका व्यविाय (रु.१५ लाख भन्िा बढी रकिको 

लगानीिा भए) 
२०००/-  

 

 

आज्ञाले 

दवेीलाल सापकोटा 

प्रिुख प्रशासकीय अमिकृि 


