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जोरायल गाउँपाललकाको आलथिक ऐन, 207९  

प्रस्तावनााः 
जोरायल गाउँपाललकाको आलथिक वर्ि 207९/८० को अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायािन्वयन गनिको लनलित्त स्थानीय  

कर तथा शलु्क संकलन गने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासलनक व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोले,  

     नेपालको संववधानको धारा 288 को उपधारा (2) बिोजजि जोरायल गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः (1) यस ववधेयकको नाि “जोरायल गाउँपाललकाको आलथिक ऐन, 207९” रहेको छ । 

(2) यो ववधेयक 207९ साल श्रावण 1 गतेिेजि जोरायल गाउँपाललका िेत्रिा लागू हनुेछ । 

२. सम्पजत्त कराः गाउँपाललकाका िेत्रलभत्र अनसूुजि (1) बिोजजि घरजग्गा कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

३. भलूि कर (िालपोत): गाउँपाललका िेत्रलभत्र अनसूुजि (2) बिोजजि भलूि कर (िालपोत) लगाइने र असूल उपर 
गररनेछ ।  

४. घर वहाल कराः  गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै व्यजि वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोिाि, टहरा, छप्पर, 
जग्गा वा पोिरी पूरै वा आंजशक तवरले वहालिा दिएकोिा अनसूुजि (3) बिोजजि घर जग्गा वहाल कर लगाइने र 
असूल उपर गररनेछ ।  

५. व्यवसाय कराः गाउँपाललका िेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवािा पूँजीगत लगानी र आलथिक कारोवारका आधारिा 
अनसूुजि (4) बिोजजि व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

६. जलिबटुी, कवािी र जीवजन्त ुकराः गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै व्यजि वा संस्थाले ऊन, िोटो, जलिबटुी, वनकस, 
कवािी िाल र प्रिललत कानूनले लनर्धे गररएको जीवजन्त ुवाहेकका अन्य ितृ वा िाररएका जीवजन्तकुो हाि, लसङ, 
प्वाँि, छाला जस्ता बस्तकुो व्यवसावयक कारोवार गरेवापत अनसूुजि (5) बिोजजिको कर लगाइने र असूल उपर 
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गररनेछ । 

७. सवारी साधन कराः गाउँपाललका िेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनसूुजि (6) बिोजजि सवारी साधन कर 
लगाइनछे र उि कर सम्बजन्धत प्रिेशले असूल गरी अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ववधेयक 2074 बिोजजि 
स्थानीय तहको ववभाज्य कोर् िार्ि त गाउँपाललकाको संजित कोर्िा बाँिर्ाँि गनुिपनेछ । 

८. ववज्ञापन कराः गाउँपाललका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनिा अनसूुजि (7) बिोजजि ववज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर 
गररनेछ । यसरी कर संकलन गिाि अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ववधेयक 2074 बिोजजि सम्बजन्धत प्रिेशले 
लनधािरण गरेको ववज्ञापन कर सिेत संकलन गरी प्रिेश ववभाज्य कोर्िा राजश्व बाँिर्ाँि गनुिपनेछ । 

९. िनोरन्जन कराः गाउँपाललका िते्रलभत्र हनुे िनोरन्जन व्यवसाय सेवािा अनसूुजि (8) बिोजजि व्यवसाय कर लगाइने र 
असलु उपर गररनेछ । यसरी कर संकलन गिाि अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ववधेयक 2074 बिोजजि 
सम्बजन्धत प्रिेशले लनधािरण गरेको कर सिेत संकलन गरी प्रिेश ववभाज्य कोर्िा राजश्व बाँिर्ाँि गनुिपनेछ । 

१०. बहाल लबटौरी शलु्काः गाउँपाललका िेत्रलभत्र हनुे आरु्ले लनिािण, रेििेि वा संिालन गरेका हाँट बजार , पसल वा 
सरकारी जग्गािा अनसूुजि (9) िा उल्लेि भए अनसुार बहाल लबटौरी शलु्क लगाईने र असूल उपर गररनेछ । 

११. पावकि ङ शलु्काः गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनलाई पावकि ङ सवुवधा उपलब्ध गराए वापत अनसूुजि (10) 
बिोजजि पावकि ङ शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ। 

१२. टे्रवकङ्ग, कोयोवकि, क्यानोइङ्ग, बन्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्लायर र र    याफ्टीङ्ग शलु्काः  गाउँपाललकाले आफ्नो िेत्रलभत्र टे्रवकङ्ग, 
कायोवकि, क्यानोइङ्ग, बन्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्लायर र र    याफ्टीङ्गसेवा वा व्यवसाय संिालन गरेवापत अनसूुजि (11) 
बिोजजिको शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

१३. सेवा शलु्क, िस्तरुाः गाउँपाललकाले लनिािण, संिालन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसूजि 12 िा उजल्लजित स्थानीय 
पूवािधार र उपलब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुजििा व्यवस्था भए अनसुार शलु्क लगाइने र असूल 
उपर गररनेछ । 

१४. पयिटन शलु्काः गाउँपाललकाले आफ्नो िेत्रलभत्र लनिािण गरेका उद्यान, पाकि , जिलियािाना, ऐलतहालसक तथा परुाताजववक 
सम्पिा, संग्रहालय जस्ता सम्पिा उपयोग गरे वार्त पयिटकहरुवाट अनसूुिी १३ िा उजल्लजित िरिा पयिटन शलु्क 
लगाईने र असलु उपर गररनेछ । 

१५. कर छुटाः यस ववधेयक बिोजजि कर लतने िावयत्व भएका व्यजि वा संस्थाहरुलाई कुनै पलन वकलसिको कर छुट दिईन े
छैन । 

१६. कर तथा शलु्क संकलन सम्बजन्ध कायिववलधाः यो ववधेयकिा भएको व्यवस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकलन 
सम्बजन्ध कायिववलध गाउँपाललकाले तोके अनसुार हनुे छ । 
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अनसूुिी-1 

(िर्ा २ सँग सम्बजन्धत) 
गाउँपाललकाले लगाउने सम्पजत्त कर 

 

लस.नं. सम्पजत्तको प्रकार करको िर कैवर्यत 

1 पाँि लाि रुपैयाँसम्िको िूल्याङ्कनिा एकिषु्ठ रु. 50 (पिास)  

2 पिास लाि रुपैयाँसम्ि प्रलतलाि रु. 10 (िश)  

3 एक करोि एक लाि िेजि िईु करोि रुपैयाँसम्ि प्रलतलाि रु. 20 (बीस)  

4 एक करोि िईु लाि िेजि तीन करोि रुपैयाँसम्ि प्रलतलाि रु. 25 (पच्िीस)  

5 एक करोि तीन लाि िेजि िार करोि रुपैयाँसम्ि प्रलतलाि रु. 30 (तीस)  

6 एक करोि िार लाि िेजि पाँि करोि रुपैयाँसम्ि प्रलतलाि रु. 45 (पैताललस)  

7 पाँि करोि भन्िा िालथ प्रलतलाि रु. 50 (पिास)  

नोटाः िूल्याङ्कन रकिलाई रु. लाि (Roung Figure) िा पररणत गरी करको िर लनधािरण हनुेछ । 

 
अनसूुिी-2 

(िर्ा 3 सँग सम्बजन्धत) 
गाउँपाललकाले लगाउने भलूि कर (िालपोत) 

लस.नं. 
जग्गाको प्रकार र करको िर कैवर्यत 

िेत पािो 
1 प्रलत रोपनी रु. 6 (छ) प्रलत रोपनी रु. ४ (िार)  

नोटाः जग्गाको प्रकार निलेुिा सबैभन्िा न्यूनति िर असलु गररने । 

 
अनसूुिी-3 

(िर्ा 3 सँग सम्बजन्धत) 
गाउँपाललकाले लगाउने घरवहाल कर 

लस.नं. घरको प्रकार करको िर कैवर्यत 

1 सबै वकलसिका घर घर भािाको १०%  

 
 

अनसूुिी-4 

(िर्ा 5 सँग सम्बजन्धत) 
गाउँपाललकाले लगाउने व्यवसाय कर 

लस.नं. व्यवसायको प्रकार करको िर (वावर्िक) कैवर्यत 

1. होटल लज रेषु्टरेन्ट 

  ५ कोठा भन्िा  बढी भएको बस्ने तथा िान ेव्यवस्था भएको होटेल 2000  

  लज िात्र  भएको 1000  

  भोजनालय 1000  

  लिठाई पसल 600  

  जिया ििेना पसल 500  

  १० कोठा भन्िा िालथ ए.सी. भएको होटेल, रेषु्टरेन्ट 5000  
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2 िास ुपसल 500  

3 िदिरा पसल  

  थोक लबके्रता 5000  

  िदु्रा लबके्रता 2000  

4 सनु िाँिी गहना पसल 800  

5 रेलियो िोबाईल लबवक्र तथा ििित 500  

6 सञ्चार सेवा  

  लनजी िेत्रका हलुाक सवा, कुररयर सेवा 500  

  टेललर्ोन, फ्याक्स, इिेल, ईन्टरनटे सेवा 500  

7 घिी लबवक्र तथा ििित 200  

8 केवल वट.भी. सेवा 1500  

9 र्ोटोग्रार्ी   

  कलर ल्याब 800  

  र्ोटो स्टुलियो 300  

10 हजाि 200  

11 टेललरङ्ग 200  

12 जतु्ता िप्पल पसल 500  

13 िोटर वकि शप  

  गािीको बिी बनाउन ेतथा ििित गने 1000  

  िोटरसाईकल सवहत ववलभन्न सवारी साधन ििित गने 1000  

  सम्पूणि सवारी साधन ििित तथा पाटिस बेच्न े 1000  

  गािी िात्र ििित गने 200  

  िोटर साईकल ििित गने 500  

14 छापािाना  

  अर्सेट प्रसे 1000  

  साधारण प्रसे 700  

15 स्वास््य सेवा  

  गैरसरकारी अस्पताल/पोललजक्ललनक 2000  

  नलसिङ होि 3000  

  िेलिकल/ल्याव 500  

16 िेटल वकि शप 1000  

17 र्लनििर उद्योग  

  स-लिल 2000  

  स-लिल ट्रली सवहतको 3000  

  स-लिल नभएको सानो 1000  

18 ईटा भट्टा र ईटा लिपो  

  ईटा भट्टा 2400  

  ईटा  लिपो 700  

19 कम्प्यटुर इजन्सच्यटु 500  

20 िाउरा लिपो 300  

21 पान पसल 100  

22 बेकरी उद्योग र बेकरी पसल  
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  बेकरी उद्योग 1000  

  बेकरी पसल 500  

23 तरकारी र र्लरु्ल पसल 500  

24 िूना टपरी उद्योग 300  

25 लिल  

  कुटानी वपसानी र पेलानी लिल एउटा िेजशत 1000  

  प्रलत थप एक िेलसनिा 500  

26 साईकल ििित 100  

27 घ बगिका लनिािण व्यवसायी इजाजत िस्तरु तथा नवीकरण िस्तरु  

  ईजाजतपत्र िस्तरु 2000  

  ईजाजतपत्र  नवीकरण िस्तरु 1000  

  ईजाजतपत्र  नवीकरण थप िस्तरु 2000  

  ईजाजतपत्र  प्रलतललपी िस्तरु 500  

  नािसारी िस्तरु 1000  

28 टेलललभजन पसल, इलेक्ट्रोलनक्स 1000  

29 कपिा तथा रेलििेट, भाँिाकँुिा पसल  

  रु. 100000 सम्ि पजुी भएको 500  

  रु. 100001 िेजि 300000 सम्ि पजुी भएको 1000  

  रु. 300001 वा सो भन्िा िालथ पजुी भएको 1500  

30 िैलनक िाद्य तथा वकराना पसल   

  रु. 100000 सम्ि पजुी भएको 500  

  रु. 100001 िेजि 300000 सम्ि पजुी भएको 1000  

  रु. 300001 वा सो भन्िा िालथ पजुी भएको 1500  

31 ब्यवुटपालिर, शृ्रङ्गार पसल 500  

32 कुिरुा पालन उद्योग  

  1000 सम्ि िल्ला राख्न े 600  

  1001 िेजि 3000 सम्ि िल्ला राख्न े 1200  

  3001 िेजि 5000 सम्ि िल्ला राख्न े 2000  

  5001 भन्िा िालथ िल्ला राख्न े 3000  

  ह्यािरी सिेत भएको पोल्ट्री र्िि 5500  

33 पशपुालन र्िि  

  बंगरु पालन र्िि 500  

  भैसी पालन र्िि 500  

  बाख्रा पालन र्िि 500  

  अन्य पशपुालन 500  

34 पश ुबधशाला 1000  

35 पशपुालन र्िि, कृवर् र्िि, पोल्ट्री र्िि िताि 1000  

36 अनिुान आवेिन िस्तरु 100  

37 हाििवेयर पसल  

  रु. 100000 सम्ि पजुी भएको 500  

  रु. 100001 िेजि 300000 सम्ि पजुी भएको 1000  

  रु. 300001 िेजि 500000 सम्ि पजुी भएको 1500  
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  रु. 500001 वा सोभन्िा िालथ पजुी भएको 2500  

38 ईलेजक्ट्रक पसल 700  

39 कानूनी र्िि 500  

40 साईन बोिि पेजन्टङ्ग 200  

41 र्लनििर एण्ि र्लनिलसङ्ग पसल 1000  

42 स्टेशनरी पसल  

  िेलकुि सािाग्री सवहतका स्टेशनरी पसल 500  

  स्टेशनरी िात्र भएको 300  

43 जलिबवुट िररि लबवक्र पसल 600  

44 लनजी स्कुल 2000  

45 लनजी नसिरी 500  

46 ववजत्तय सेवा  

  नेपाल सरकारका पूणि स्वालिवविा रहेका बाहेकका आलथिक कारोबार गने 
बाजणज्य बैंकहरु 

5000  

  लबत्तीय संस्थाका शािा कायािलयहरु 2000  

  बहउुदे्दश्यीय सहकारी संस्था िताि 1000  

  अन्य सहकारी संस्था िताि 1000  

47 िस्िा पसल 500  

48 लसलाई िेलसन ववक्री तथा ििित पसल 500  

49 रेविजेरेटर ििित पसल 500  

50 िगु्ध लिपो पसल, िेरी 500  

51 टेललर्ोन टावर राजि संिार सेवा उपलब्ध गराउने संस्था 3000  

52 म्यानवापर सेवा 1500  

53 केटररङ्ग सेवा 1000  

54 आईस वक्रि पसल 300  

55 कृवर् सािाग्री पसल, भेटनरी सम्बन्धी पसल 500  

56 िाना उद्योग  1000  

57 लनजी कलेज 5000  

58 तारजाली बनाउन ेउद्योग 1000  

59 िाबिल, टायल पसल 1000  

60 ब्लक उद्योग 1500  

61 लिनरल वाटर उद्योग 2000  

62 पानी ट्याङ्कर 500  

63 ग्यास लिपो 700  

64 कोल्टस्टोर 1000  

65 आधलुनक पानी धट्ट 100  

66 ईजन्जलनयररङ्ग कन्सल्टेन्सी 1000  

67 कवािी संकलन केन्द्र 1000  

68 िलनज उद्योग  

  सबै प्रकारको िलनज उद्योग िताि तथा नवीकरण (रोिा, ढंुगा सिेत) 50000  

  अन्य ठूला उद्योग तथा कलकारिाना िताि तथा नवीकरण (पिास लाि भन्िा 
िालथ) 

10000  

  िानी क्रसर नािसारी िस्तरु 40000  
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  गाउँपाललका िेत्रलभत्रबाट लनकासी गरररने ढंुगा, लगट्टी, बालवुा, स्टेल, ग्राभेल 
र रोिािा संकलन शलु्क प्रलत घन लिटर 

1.5  

  गाउँपाललका िेत्रलभत्रबाट लनकासी गररन ेिाटोिा संकलन शलु्क प्रलत घन 
लिटर 

0.5  

  गाउँपाललका िेत्रलभत्रका ववलभन्न िोलाहरुबाट उत्िनन गरी लबक्री गने ढंुगा, 
लगट्टी, बालवुािा लबक्री कर प्रलत घन लिटर 

300  

  गाउँपाललका िेत्रलभत्रका ववलभन्न िोलाहरुबाट उत्िनन  गरी लबक्री गने ढंुगा, 
लगट्टी, बालवुािा लनकासी कर प्रलत घन लिटर 

300  

  गाउँपाललका िेत्रलभत्रका लनजी क्रसरहरुबाट उत्िनन गरी लनकासी गने ढंुगा, 
लगट्टी, बालवुा, स्लेट, ग्राभेल र रोिािा लनकासी कर प्रलत घन लिटर 

600  

  िाटो लनकासी कर प्रलत घन लिटर 200  

69 ववशेर्ज्ञ परािशि तथा अन्य व्यवसावयक पेशा  

  ईजन्जलनयररङ्ग काउजन्सलिा िताि भएको ईजन्जलनयर र ओभरलसयरलाई पटके 
िस्तरु 

1000  

  लेिा पररिक 500  

  स्वीकृत जिवकत्सक 1000  

  पश ुजिवकत्सक 500  

  कववराज 300  

  भवन लनिािण गने व्यजि (ठेकेिार) 1000  

70 िालथ उल्लेजित भएका भन्िा बाहेकका व्यवसायहरुका हकिा  

  रु. 20000 सम्ि पजुी भएको 100  

  रु. 20001 िेजि 100000 सम्ि पजुी भएको 500  

  रु. 100001 िेजि 300000 सम्ि पजुी भएको 1000  

  रु. 300001 िेजि 500000 सम्ि पजुी भएको 1500  

  रु. 500001 वा सो भन्िा िालथ पजुी भएको 2500  

 
 

 
अनसूुिी-5 

(िर्ा 6 सँग सम्बजन्धत) 
गाउँपाललकाले लगाउने जलिबटुी, कवािी र जीवजन्त ुकर 

 
लस.नं. करको प्रकार करको िर केवर्यत 

1 च्याँउ लनकासी कर लबवक्र वार्त प्राप्त रकिको १०%  

2 सतवुा लनकासी कर लबवक्र वार्त प्राप्त रकिको १०%  

3 जटािसी लनकासी कर लबवक्र वार्त प्राप्त रकिको १०%  

4 सम्िे लनकासी कर लबवक्र वार्त प्राप्त रकिको १०%  

5 तेजपात लनकासी कर लबवक्र वार्त प्राप्त रकिको १०%  

6 िालजिनी लनकासी कर लबवक्र वार्त प्राप्त रकिको १०%  

7 अिला लनकासी कर लबवक्र वार्त प्राप्त रकिको १०%  

8 ररठा लनकासी कर लबवक्र वार्त प्राप्त रकिको १०%  

9 साल लबवक्र वार्त प्राप्त रकिको १०%  
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10 सल्ला लबवक्र वार्त प्राप्त रकिको १०%  

11 गैर काष्ठ लबवक्र वार्त प्राप्त रकिको १०%  

12 साज लबवक्र वार्त प्राप्त रकिको १०%  

13 िायर लबवक्र वार्त प्राप्त रकिको १०%  

14 िोटो लबवक्र वार्त प्राप्त रकिको १०%  

15 कवािी िररि लबवक्र वार्त प्राप्त रकिको १०%  

16 कानूनले लनर्धे गररएको जजवजन्त ु 
बाहेकका अन्य ितृ वा िाररएका 
जीवजन्तकुो हाि, लसङ, प्वाँि, छाला 
जस्ता बस्तकुो व्यवसावयक कारोबार 

कायिपाललकाको लनणिय बिोजजि  

 
अनसूुिी-6 

(िर्ा 7 सँग सम्बजन्धत) 
गाउँपाललकाले लगाउने सवारी साधन कर 

लस.नं. सवारी साधनको प्रकार करको िर कैवर्यत 

    

 

 
अनसूुिी-7 

(िर्ा 8 सँग सम्बजन्धत) 
गाउँपाललकाले लगाउने ववज्ञापन कर 

लस.नं. ववज्ञापनको प्रकार करको िर कैवर्यत 

1 साईनबोिि प्रलत बगिवर्ट 40  

2  होलिङबोिि बगिवर्ट 75  

3 गलोसाईन बोिि बगिवर्ट 90  

4 व्यानर प्रलत हप्ता 100  

5 लिजजटल बोिि प्रलत वगिवर्ट 200  

 

अनसूुिी-8 

(िर्ा 9 सँग सम्बजन्धत) 
गाउँपाललकाले लगाउने िनोरञ्जन कर 

लस.नं. िनोरञ्जनको प्रकार करको िर कैवर्यत 

    

 

अनसूुिी-9 

(िर्ा 10 सँग सम्बजन्धत) 
गाउँपाललकाले लगाउने बहाल लबटौरी कर 

लस.नं. बहाल लबटौरीको प्रकार करको िर कैवर्यत 
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अनसूुिी-10 

(िर्ा 11 सँग सम्बजन्धत) 
गाउँपाललकाले लगाउने पावकि ङ कर 

लस.नं. सवारी साधनको प्रकार करको िर कैवर्यत 

1 ट्रक, बस, जीप लगायतका सवारी साधन (पटके 
िस्तरु, २४ घण्टाका लालग) बढीिा 

10  

2 िईु पाङ्ग्ग्र े सवारी साधन (पटके िस्तरु, २४ 
घण्टाका लालग) बढीिा 

5  

 

अनसूुिी-11 

(िर्ा 12 सँग सम्बजन्धत) 
गाउँपाललकाले लगाउने टे्रवकङ, कोयोवकि, क्यानोइङ्ग, बन्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्लायर र र् याजफ्टङ्ग शलु्क 

 

लस.नं. टे्रवकङ, कोयोवकि, क्यानोइङ्ग, बन्जी जजम्पङ्ग, 
जजपफ्लायर र र् याजफ्टङ्ग शलु्कको प्रकार 

करको िर कैवर्यत 

    

 

अनसूुिी-12 

(िर्ा 13 सँग सम्बजन्धत) 
गाउँपाललकाले लगाउने सेवा शलु्क, िस्तरु 

लस.नं. सेवाको प्रकार 
शलु्क, िस्तरुको िर रु 

 
कैवर्यत 

क. लसर्ाररस   

1 नागररकता 125  

2 नागररकता प्रलतललपी 200  

3 घर जग्गाकाको नािसारी 300  

4 िोही लगत कट्टा 100  

5 घर कायि 200  

6 छात्रबजृत्त/ववपन्न/ववपन्न ववद्याथी अपाङ्गता/असहाय/ववपि वपलित लनशलु्क  

7 अस्थायई/स्थाई बसोबास 100  

8 आलथिक अवस्था सम्पन्न वा बललयो 500  

9 ववद्यतु जिान 100  

10 धारा जिान 100  

11 जीववत रहेको 100  

12 िवैु नाि गरेको व्यजि एकै हो  100  

13 र्रक जन्िलिलत संशोधन 100  

14 जग्गा/सम्पजत्त िूल्याङ्कन लसर्ाररस/प्रिाजणत िूल्याङ्कन गररएको रकिको 
0.25% 

 

15 व्यवसाय बन्ि 200  

16 व्यवसाय संिालन नभएको 200  

17 व्यापार व्यवसाय नभएको 200  
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18 कोटि वर् लिनाहा लनाःशलु्क  

19 नावालक पररियपत्र 100  

20 िौपाया सम्बन्धी   100  

21 व्यवसयाय िताि 100  

22 उद्योग ठाउँसारी 500  

23 ववद्यालय ठाउँसारी 500  

24 आन्तररक बसाई सराई 200  

25 ववद्यालय संिालन स्वीकृत/किा बवृि 200  

26 व्यजिगत वववरण 100  

27 जग्गा िताि 100  

28 संरिक लसर्ाररस (व्यजिगत) 100  

29 संरिक लसर्ाररस (संस्थागत) 200  

30 नेपाल सरकारको नाििा बाटो कायि लनशलु्क  

31 जीववतसँगको नाता प्रिाजणत 150  

32 ितृकसँगको नाता प्रिाजणत 150  

33 कोठा िोल्ने कायि/रोहहवरिा बस्न ेकायि 100   

34 लनाःशलु्क/सशलु्क उपिार लनशलु्क   

35 अन्य कायािलयको िाग अनसुार वववरण िलुाई पठाउन े 100  

36 संस्था िताि 200  

37 घरबाटो प्रिाजणत कच्िी बाटो भएकोाः रु. 200  

पक्की बाटो भएको रु.500 

घरबाटो नभएकोाः रु. 100 

 

38 िार वकल्ला प्रिाजणत लतन लतर बाटो भएाः 500 

िईु लतर बाटो भएाः 400 

एक लतर बाटो भएाः 300 

बाटो नभएकोाः 100 

 

39 जन्ि लिलत प्रिाजणत 100  

40 वववाह प्रिाजणत 100  

41 घर पाताल प्रिाजणत 100  

42 कागज/िन्जरुीनािा प्रिाजणत 100  

43 हकवाला वा हकिार प्रिाजणत 100  

44 अवववावहत प्रिाजणत 200  

45 जग्गाको रेिाङ्कन कायि/सर् कायििा रोहवर 100  

46 जग्गाधलन पजुाि हराएको 200  

47 पजुाििा घर कायि  गनि 200  

48 अंग्रजेी लसर्ाररस तथा प्रिाजणत 500  

49 लिलापत्र कागज/उजरुी िताि 100  

50 ििुलु्का प्रिाणीकरण व्यवसायी,लबिा प्रयोजन 500 ववपि बाहेक 

51 उल्लेजित बाहेक अन्य स्थानीय आवश्यकताका लसर्ाररसहरु/प्रिाजणतहरुका 
लालग 

100  

ि. पञ्जीकरण 

1 जन्ििताि  35 दिनलभत्र लनाःशलु्क  
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2 ितृ्यिुताि  35 दिन पश्चात रु. 200 

 प्रलतललपीका लालग रु. 500 

 

3 बसाईसराई आउने/जाने िताि  

4 वववाह िताि   

5 सम्बन्ध लबच्छेि िताि  

ग. सभाहल भािािा 1000  

घ. नक्सा पास िस्तरु (नया तथा परुानो)  

१ सजुिििनुा जोिाई 2000  

2 िाटो जोिाई कच्िी घर 500  

3 साववक बिोजजि भवन तथा घर ििित स्वीकृलत 500  

4 अस्थायी टहरा साधारण प्रलत वगिवर्ट 2  

5 अस्थायी टहरा होटेल उद्योग आदि प्रलत वगिवर्ट 5  

6 िाटो जोिाई पक्की घर प्रलत वगिवर्ट 2  

7 लसिेन्ट जोिाईको पक्की घर भईु तला प्रलत वगिवर्ट 5  

8 लसिेन्ट जोिाईको पक्की घर पवहलो तला िेजि िालथ प्रलत वगिवर्ट 6  

9 होटेल व्यवसाय र लसपङ्ग कम्प्लेक्सको लालग प्रलत वगिवर्ट 8  

10 लनिािण भईसकेको घरको पलछ नक्सा पास गिाि िापिण्िलभत्र रहेछ भने 
लनयलित िस्तरुको अलवा थप 

5  

11 कम्पाउण्ि वाल लसिेन्ट जोिाई प्रलत वगिवर्ट 2  

12 कम्पाउण्ि वाल िाटो जोिाई प्रलत वगिवर्ट 1  

13 गा.पा. हनु ुअगावै लनिािण भएको घरिा तला थप गिाि पवहलो लनिािण भए 
जलत घरको हकिा प्रिाजणत िस्तरु प्रलतवगि वर्ट 

3  

14 नक्सा नािसारी िस्तरु 5  

15 घर लनिािण सरसर्ाई धरौटी 5000  

ङ गैर सरकारी संस्था िताि/नववकरण  

1 अन्तरािविय गै.स.स. 5000  

2 राविय गै.स.स.   

  राविय स्तरीय 1000  

  प्रिेश स्तरीय 850  

  जजल्ला स्तरीय 750  

  गाउँपाललका स्तरीय 500  

ि. पश ुसेवा शािाबाट प्रिान गररन ेसेवा बार्तको राजश्व  

1 उपिार सेवा कायिक्रि   
  गाई/ भैंसी प्रलत पश ुिस्तरु 

 भेिा/ बाख्रा प्रलत पश ुिस्तरु 

 कुिरुा/हाँस  प्रलत पंिी िस्तरु 

 कुकुर/लबरालो प्रलत पश ुिस्तरु 

 घोिा/िच्िर/बाँिर र अन्य वन्यजन्त ुप्रलत पश ुिस्तरु 

१० 

5 

5 

25 

50 

 

2 प्रयोगशाला परीिण   
  गोबर परीिण िस्तरु 10  
3 शव परीिण   
  गाई/भैंसी 

 भेिा/बाख्रा 
25 

15 

 



 

12 
 

 कुिरुा/हाँस 

 कुकुर/लबरालो 
 अन्य 

10 

10 

 200 
4 पश ुबन््याकरण   
  राँगो, साँिे प्रलत पश ुिस्तरु 

 बोका प्रलत पश ुिस्तरु 

 कुकुर, लबरालो, बंगरु िस्तरु                                                       

50 

25 

 100 

 

5 कृलत्रि गभािधान प्रलत पश ु िस्तरु  100  
६ अन्य राजश्व िर   
  सिूह/सलिलत/व्यजिगत र्ािि तथा अन्य र्ािि िताि िस्तरु 

 सिूह/सलिलत/व्यजिगत र्ािि तथा अन्य र्ािि नववकरण िस्तरु                                                                                                                                                                                                                   

 सबै वकलसिका लसर्ाररस, पश ुलनकासी लसर्ाररस बाहेक िस्तरु 

 सबै वकलसिका अनिुानको प्रताव िताि िस्तरु 

 

1000 

500 

100 

100 

 

 

७ पशनु्छी लनकासी लसर्ाररस िस्तरु   
  गाई,भैंसी प्रलत पश ुिस्तरु 

 बाख्रा, बंगरु प्रलत पश ुिस्तरु 

 हाँस, कुिरुा तथा अन्य प्रलत पंिी िस्तरु 

100 

50 

5 

 

 
 
 

अनसूुिी-13 

(िर्ा 14 सँग सम्बजन्धत) 
गाउँपाललकाले लगाउने पयिटन प्रवेश शलु्क 

 

लस.नं. पयिटकको प्रकार शलु्क िर कैवर्यत 

1. आन्तररक पयिटक प्रलतव्यजि रु 10  

2. बाह्य पयिटक प्रलतव्यजि रु 50  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

 

cf1fn], 

g/]Gb| l;+x 7u'Ggf 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 


