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त्रिवेणी गाउँपात्रिका  

आत्रथिक ऐन २०७६ 
प्रस्तावनााः 

त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको आत्रथिक वर्ि 207६/07७ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको त्रनत्रित्त 
स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट दिने तथा आर् संकिनको प्रशासत्रनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् 
भएकोिे, नेपािको संववधानको धारा 288 को उपधारा (2) बिोजिि त्रिवेणी गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ 
। 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः (1) र्स ऐनको नाि “आत्रथिक ऐन, 207६” रहेको छ । 

  (2) ववववध कारणिे र्ो ऐन गाउँ सभा बाट जस्वकृत भर्ि अध्र्ि बाट प्रिाजणत भएको त्रित्रत 
िेजि िाग ुहनुेछ । २०७६ सािको श्रावण १ गते िेजि र्ो ऐन िाग ुहनुे त्रित्रत सम्ि गत वर्िको ऐन 
बिोजिि कर संकिन गनि सवकनछे। 

२. सम्पत्रत कराः गाउँपात्रिकाका िेित्रभि त्रनर्िानसुार घर, घडेरी तथा िग्गािा सम्पजत्त कर िगार्नेछ। 

३. भतू्रि कर (िािपोत): गाउँपात्रिका िेित्रभि अनसूुजि (१) बिोजिि भतू्रि कर (िािपोत) िगार्ने र 
असूि उपर गररनेछ ।  

४. वहाि कराः गाउँपात्रिका ििेत्रभि कुनै व्र्जि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, 
छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै आजंशक तवरिे वहाििा दिएकोिा अनसूुजि (२) बिोजिि घर िग्गा वहाि 
कर िगार्ने र असूि गररनछे ।  

५. व्र्वसार् कराः गाउँपात्रिका िेित्रभि व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूिँीगत िगानी र आत्रथिक कारोवारका 
आधारिा अनसूुजि (३) बिोजिि व्र्वसार् कर िगार्ने र असूि उपर गररनेछ । 

६. ित्रडबटुी, कवाडी र िीविन्त ुकराः गाउँपात्रिका िेित्रभि कुनै व्र्जि वा संस्थािे ऊन, िोटो, ित्रडबटुी, 
वनकस, कवाडी िाि र प्रित्रित कानूनिे त्रनर्ेध गररएको िीविन्त ुवाहेकका अन्र् ितृ वा िाररएका 
िीविन्तकुो हाड, त्रसङ, प्वाँि, छािा िस्ता बस्तकुो व्र्वसावर्क कारोवार गरेवापत अनसूुजि (४) 
बिोजििको कर िगार्ने र असूि उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कराः गाउँपात्रिका िेित्रभि िताि भएका सवारी साधनिा प्रिेश काननु बिोजििसवारी साधन 
कर िगार्ने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था 
भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुेछ । 
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८. ववज्ञापन कराः गाउँपात्रिका िेित्रभि हनुे ववज्ञापनिा अनसूुजि (५) बिोजिि ववज्ञापन कर िगार्ने र 
असूि उपर गररनेछ ।।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा 
सोवह बिोजिि हनुछे । 

९. िनोरन्िन कराः गाउँपात्रिका िेित्रभि हनुे िनोरन्िन व्र्वसार् सेवािा अनसूुजि (६) बिोजिि व्र्वसार् 
कर िगार्ने र असिु उपर गररनेछ ।।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था 
भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुेछ । 

१०. बहाि त्रबटौरी शलु्काः गाउँपात्रिका िेित्रभि आफुिे त्रनिािण, रेििेि वा संिािन गरेका अनसूुजि (७) िा 
उल्िेि भए अनसुार हाट बिार वा पसििा सोही अनसूुजििा भएको व्र्स्था अनसुार बहाि त्रबटौरी 
शलु्क िगार्ने र असूि उपर गररनेछ । 

११. पावकि ङ शलु्काः गाउँपात्रिका िेित्रभि कुनै सवारी साधनिाई पावकि ङ सवुवधा उपिब्ध गराए वापत 
अनसूुजि (८) बिोजिि पावकि ङ शलु्क िगार्ने र असूि उपर गररनेछ। 

१२. टे्रवकङ्ग, कोर्ोवकड, क्र्ानोर्ङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिप    फ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग शलु्काः गाउँपात्रिकािे आफ्नो 
िेित्रभि टे्रवकङ्ग, कार्ोवकड, क्र्ानोर्ङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्गसेवा वा व्र्वसार् संिािन 
गरेवारत अनसूुजि (९) बिोजििको शलु्क िगार्ने र असूि उपर गररनेछ । 

१३. सेवा शलु्क, िस्तरुाः(१) गाउँपात्रिकािे त्रनिािण, संिािन वा व्र्वस्थापन गरेका स्थानीर् पूवािधार र 
उपिब्ध गरार्एको सेवािा सेवाग्राहीबाट तवपशि बिोजिि प्रकृत्रतका आधारिा शलु्क िगार्ने र असूि 
उपर गररनेछ । 

तपजशिाः 
क)  त्रनशलु्क प्रकृत्रतको त्रसफारीस ............................  शलु्क निाग्न े

ि)  साधारण प्रकृत्रतको त्रसफारीस  ............................  रू ५० 

ग) िध्र्ि प्रकृत्रतको त्रसफारीस   ............................  २०० 

घ)  ववशरे् प्रकृत्रतको त्रसफारीस   ............................  ५०० 

ङ)  पञ्जीकरण शलु्क            . ...........................  त्रनर्िानसुार 

    (२)  त्रसफारीस को प्रकृत्रत अनसुजुि (१०) बिोजिि हनुेछ। 

 

१४. पर्िटन शलु्काः गाउँपात्रिकािे आफ्नो िेित्रभि प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट अनसूुिी (११) िा उजल्िजित 
िरिा पर्िटन शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा 
अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुेछ । 
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१५. आर्ात/त्रनर्ाित शलु्काः गाउँपात्रिकािे आफ्नो िेििा उत्पािन भएका वस्त ुतथा कृवर् उपिहरू त्रनर्ाित 
गिाि अनसुजुि (१२) बिोजििका िरिा शलु्क िगार्िनछे र अशिु उपर गररनेछ। 

१६. सरसफार्ि तथा फोहोरिैिा व्र्वस्थापन शलु्काः गाउँपात्रिकािे आफ्नो िेित्रभि सरसफार्ि तथा फोहोरिैिा 
व्र्वस्थापन बापत अनसुजुि (१३) बिोजििको िरिा शलु्क िगार्िनेछ र अशिु उपर गररनेछ। 

१७. ल्र्ाब सेवा शलु्काः र्स ऐन िा भएको व्र्वस्था अनसुार ल्र्ाव सेवा शलु्क अनसूुजि (१४) बिोजिि 
हनुेछ। 

१८. पश ुस्वास््र् परािशि सेवा शलु्काः र्स ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार पश ुस्वास््र् परािशि सेवा शलु्क 
अनसूुजि (१५) बिोजिि हनुछे। 

१९. पश ुबन्ध्र्ाकरण सेवा शलु्काः र्स ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार पश ुबन्ध्र्ाकरण सेवा शलु्क अनसूुजि 
(१६) बिोजिि हनुेछ। 

२०. पश ु क्वारेन्टार्न सम्बजन्ध शलु्काः र्स ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार पश ु क्वारेन्टार्न प्रर्ोिनाथि 
स्वास््र् परीिण तथा त्रसफारीस  शलु्क अनसूुजि (१७) बिोजिि हनुेछ। 

२१. िण्ड िररवानााः र्स ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार िण्ड िररवाना अनसूुजि (१८) बिोजिि हनुेछ। 

२२. िग्गाको िररेटाः र्स ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार िग्गा वकनवेि तथा रजिषे्ट्रशन शलु्क अनसूुजि 
(१९) बिोजिि हनुेछ। 

२३. संरिना िताि, नववकरण तथा अत्रभिेि शलु्काः र्स ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार संरिना िताि, नववकरण 
तथा अत्रभिेि शलु्क अनसूुजि (२०) बिोजिि हनुेछ। 

२४. कर छुटाः र्स ऐन बिोजिि कर त्रतने िावर्त्व भएका व्र्जि वा संस्थाहरुिाई कुनै पत्रन वकत्रसिको कर 
छुट दिईने छैन । 

२५. कर तथा शलु्क संकिन सम्बजन्ध कार्िववत्रधाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकिन 
सम्बजन्ध कार्िववत्रध गाउँपात्रिकािे तोके अनसुार हनुे छ । 
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अनसूुजि १ 

भतु्रि कर (िािपोत) 

त्रस.नं. वववरण आ.व. 
२०७५/०७६ 

आ.व. 
२०७६/०७७ 

कैवफर्त 

१ (क वगि) िौिा िेजि रातापहर 
सम्ि ि वगिको स्थानहरू बाहेक 
राप्ती राििागिको ५० त्रिटर 
त्रभिसम्िको िार्ाबार्ा िेि 

वावर्िक रू. ५/-
(प्रत्रत वगि त्रिटर) 

वावर्िक रू. 
२/-(प्रत्रत 
वगित्रिटरको) 

घडेरी तथा व्र्ापारीक 
प्रर्ोिनिा प्रर्ोग भएको 
िग्गाको िात्रग िािै िाग ु
हनुेछ। 

२ (ि वगि) राप्ती राििागिको झलु्नेटा, 
िारा, त्रसम्रतु ुबिार िेिको ५० 
त्रिटर िार्ाबार्ाको ििे 

 वावर्िक रू. 
३/-(प्रत्रत 
वगित्रिटर) 

घडेरी तथा व्र्ापारीक 
प्रर्ोिनिा प्रर्ोग भएको 
िग्गाको िात्रग िािै िाग ु
हनुेछ। 

३ (ग वगि) कार्िपात्रिकािे सूजिकृत 
गरेका गाउँपात्रिका त्रभिका िखु्र् 
सडकबाट ५० त्रिटर िार्ाबार्ाको 
िेि 

वावर्िक रू. २/-
(प्रत्रत वगि 
त्रिटरको) 

वावर्िक रू. 
०.५ प्रत्रत 
वगित्रिटर) 

घडेरी तथा व्र्ापारीक 
प्रर्ोिनिा प्रर्ोग भएको 
िग्गाको िात्रग िािै िाग ु
हनुेछ। 

 
 
 
 

४ 

क, ि र ग वगि बाहेकको अन्र् 
िग्गाको िािपोत कर  

प्रत्रत रोपनी रू. प्रत्रत रोपनी रू. सिर्ाबत्रध 

पािो  िेत पािो िेत 
अब्बि िग्गा (प्रत्रत रोपनीको) २५ २५ २५ ३५ वावर्िक 

िोर्ि िग्गा (प्रत्रत रोपनीको) २० २० २० २५ वावर्िक 

त्रसि िग्गा (प्रत्रत रोपनीको) १५ १५ १५ २० वावर्िक 

िहार िग्गा (प्रत्रत रोपनीको) १० १० १० १० वावर्िक 

बक्र्ौता वापत प्रत्रे्क आ.व. को त्रतनि बाकी रकिा थप १५ प्रत्रतशतका िरिे िररवाना िाग्ने छ। 
          १ रोपनी = ५०० वगित्रिटर का िरिे िग्गाको िेिफि त्रनकाल्न।े 

   नोटाः अत्र्ावश्र्वकर् कार्िका िात्रग िाि िािपोत रकिको िात्रग वफल्ड एवकन गरी उठाउने; अन्र्था िग्गाको 
वास्तववक िगत संकिन गरे पश्चात एवककृत रूपिा िािपोत िस्तरु संकिन गररनछे। 
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अनसुजुिाः २ 

बहाि कर 

घरभाडा सम्झौतािा भएको रकिको १० प्रत्रतशतका िरिे िात्रसक रूपिा त्रतनुि पनेछ। 

नोटाः १. गाउँपात्रिका त्रभिको साविित्रनक तथा ऐिानी िग्गाको उपर्ोग र प्रर्ोग सम्बन्धी िापिण्ड तथा 
कार्िववत्रध गाउँ कार्िपात्रिकािे त्रनिािण गरी िाग ुगराउन सक्नेछ। 

२. राप्ती राििागििा पने सम्पणुि साविित्रनक िग्गा(िवुाव्िा त्रिर्ि सकेका सिेत) िा र राप्ती राििागि बाहेकका 
अन्र् िेििा रहेका साविित्रनक िग्गािा साविित्रनक आवागिन तथा सडक संिािन, सािाजिक सभभाभाव, वन तथा 
वातावरणीर् सन्तिुनिा असर नपगु्ने गरर कसैिे व्र्ापार व्र्वसार् गरेको वा गनि िाहेको पार्एिा सो व्र्ापार 
व्र्वसार् गने व्र्जि वा फिििे गाउँपात्रिका सँग वहाि सम्झौता गरी त्रनधािरीत सतप्रत्रतशत बहाि रकि 
गाउँपात्रिकािार्ि बझुाउन ु पनेछ।अन्र्था गाउँपात्रिकािे कानून बिोजिि िण्ड िररवाना गरार्ि िनुसकैु बेिा 
हटाउन आिेश दिनसक्नछे र हटाउन िागेको सम्पणुि ििि त्रनि व्र्वसार्ीबाट असिु गररनेछ। 

३. सबै वडा कार्ाििर्हरूिे आफ्नो वडा िेित्रभि घर/ टहरा भाडािा िगार्एको वववरण संकिन गनुिपने छ। 

 

अनसूुजि ३ 

व्र्वसार् कर 

१. व्र्वसार् िताि शलु्क 

त्रस.नं. व्र्वसार् व्र्वसार्को 
प्रकार/प्रकृत्रत  

िताि/सजुिकरण 
शलु्क 

नववकरण शलु्क कैवफर्त 

 
 
 
 
 

१ 

 
 
 
 
 

उद्योग 

ठुिा (२० िाि 
भन्िा बढी िगानी 
भएका) 

१०,०००/-  
 

व्र्वसार् 
िताि/सजुिकरणका 
िात्रग िाग्ने 
शलु्कको ५० 
प्रत्रतशत 

 
 

वावर्िक। 

 गाउँ 
कार्िपात्रिकाबाट 
िाि िताि गररन।े 

िझौिा (२० िाि 
सम्ि िगानी भएका) 

५,०००/- 

साना (रू. ३ िाि 
सम्ि िगानी भएका) 

४,०००/- 

िघ ु(रू. १ िाि 
सम्िका) 

३,०००/- 
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फत्रनििर तथा काष्ठ 
उद्योग  

५,०००/- 

क्रसर उद्योग सबै २०,००००/- 

 
 
 
 
 

२ 

 
 
 
 
 

पसि 

हाडिवेर्र पसि ठुिा 
(वावर्िक ५० िाि 
भन्िा बढी कारोवार 
गने) 

१०,०००/- व्र्वसार् 
िताि/सजुिकरणका 
िात्रग िाग्ने 
शलु्कको ५० 
प्रत्रतशत 

 
 
 

वावर्िक  

हाडिवेर्र पसि 
फुटकर  

५,०००/- 

प्िार्उड त्रससा फे्रि 
थोक 

५,०००/- 

प्िार्उड त्रससा फे्रि 
फुटकर 

२,५००/- 

कािो कपडा थोक 
पसि 

५,०००/- 

कािो कपडा फुटकर 
पसि 

२,०००/- 

फेन्सी थोक ५,०००/- 
फेन्सी सानो २,०००/- 
गरगहना थोक  ५,०००/- 
गरगहना सानो  २,०००/- 
भाडा पसि थोक  ५,०००/- 
भाडा पसि फुटकर २,०००/- 
वकराना पसि थोक  ५,०००/- 
वकराना पसि 
फुटकर  

२,०००/- 

तरकारी तथा 
फिफुि पसि थोक  

१,५००/- 

तरकारी तथा 
फिफुि पसि 
फुटकर  

५००/- 

गल्िा पसि ५,०००/- 
र्िेक्ट्रोत्रनक/िोवार्ि 
पसि ठुिो 

५,०००/- 
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र्िेक्ट्रोत्रनक/िोवार्ि 
पसि सानो 

२,०००/- 

सोिार सवहतको 
र्िेक्ट्रोत्रनक पसि 

५,०००/- 

कम्प्र्टुर वटभी तथा 
िोबार्ि ििित पसि 
ठुिो र सानो क्रिशाः 

५,०००/- र 
३,०००/- 

सार्नबोडि फल्र्ाक्स 
वप्रन्ट 

२,०००/- 

एग्रोभेट पसि २,०००/- 
पसु्तक तथा स्टेशनरी 
थोक 

३,५००/- 

पसु्तक तथा स्टेशनरी 
फुटकर 

१,०००/- 

पजन्छिन्र् िास ु
पसि 

१,०००/- 

पशिुन्र् िास ुपसि २,०००/- 
ितु्ता पसि २,०००/- 
ग्र्ास ववके्रता  ३,०००/- 
िगु्ध व्र्वसार् पसि 
ठुिो सानो क्रिशाः 

५,०००/- र 
२,०००/- 

फोटो स्टुत्रडर्ो २,०००/- 
फत्रनििर पसि थोक १०,०००/- 
फत्रनििर पसि 
फुटकर 

३,०००/- 

िष्िा, सौन्िर्ि, 
कस्िेवटक तथा 
शृ्रङ्गार पसि ठुिो र 
सानो क्रिशाः 

५,०००/- र 
२,०००/- 

अन्र् पसिहरू ठुिो 
सानो क्रिशाः 

१०,०००/- 
र ५,०००/- 

 
 

३ 

नार्ि तथा व्र्वुट 
पाििर 

नार् (कपाि काट्ने) 
पसि 

१,०००/- व्र्वसार् 
िताि/सजुिकरणका 
िात्रग िाग्ने 

 

व्र्वुटपाििर १,०००/-  
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शलु्कको ५० 
प्रत्रतशत 

 
 
 

४ 

 
 

त्रसिार्ि कटार्ि 

साधारण १,०००/- व्र्वसार् 
िताि/सजुिकरणका 
िात्रग िाग्ने 
शलु्कको ५० 
प्रत्रतशत 

 
 

वावर्िक  
टेिररङ सेन्टर ३,०००/- 
कपडा पसि 
सवहतका टेिररङ 
सेन्टर 

५,०००/- 

 
 
 
 
 
 

५ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

वेकरी तथा 
होटेि व्र्वसार् 

वेकरी तथा त्रिष्ठान्न 
व्र्वसार् ठुिो सानो 
क्रिशाः 

३,०००/- र 
१,५००/- 

 
 
 

व्र्वसार् 
िताि/सजुिकरणका 
िात्रग िाग्ने 
शलु्कको ५० 
प्रत्रतशत 

वावर्िक  

होटेि तथा रेषु्टरेन्ट 
(िजिङ, फुत्रडङ िवैु 
भएको ठुिो) 

८,०००/- वावर्िक। 

गाउँ 
कार्िपात्रिकािा  
िािै िताि गररन।े 

होटेि िजिङ एन्ड 
फुत्रडङ भएको 
(िझौिा) 

५,०००/- वावर्िक  

िाना तथा नास्ता 
होटेि  

२,०००/- वावर्िक  

त्रिठार्ि नास्ता पसि 
ठुिो 

३,०००/- वावर्िक  

त्रिठार्ि नास्ता पसि 
सानो 

१,०००/- वावर्िक  

सािान्र् (िानाको 
व्र्वस्था भएको जिर्ा 
नास्ता बेच्ने) 

१,०००/- वावर्िक 

 
 
 
 
 

६ 

 
 
 
 

बैंक तथा ववजत्तर् 
कारोवार 

क, ि, ग, र घ 
वगिका बैंकहरूको 
सजुिकृत शलु्क 
क्रिशाः 

१०,०००/-, 
८,०००/-, 
६०००/- र 
५,०००/- 

 
 
 

व्र्वसार् 
िताि/सजुिकरणका 
िात्रग िाग्ने 
शलु्कको ५० 
प्रत्रतशत 

 
 
 

वावर्िक। 

गाउँ 
कार्िपात्रिकािा  
िािै िताि गररन।े 

वविा कम्पनी  ८,०००/- 
रेत्रिटेन्स सेवा ५,०००/- 
ॠण तथा बित 
सहकारी संस्था, 

३,०००/- 
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िघवुवत्त, अन्र् 
सहकारी  

 
 
 
 

७ 

 
 
 

त्रनजि शैजिक 
संस्था तथा 
ट्युसन सेन्टर 

त्रनजि क्र्ाम्पस 
स्तरको  

४०,०००/-  
 

व्र्वसार् 
िताि/सजुिकरणका 
िात्रग िाग्ने 
शलु्कको ५० 
प्रत्रतशत 

 
 

वावर्िक। 

गाउँ 
कार्िपात्रिकािा  
िािै िताि गररन।े 

प्रार्भेट िावव स्तरको  २०,०००/- 
आधारभतु स्तरको  १०,०००/- 
आधारभतु स्तरको ५ 
किा सम्िको  

५,०००/- 

ट्युसन सेन्टर २,०००/- 
 
 
 

८ 

 
 

अस्पताि तथा 
और्धी पसि 

(क) त्रसम्रतु,ु 
िारानेटा र 
झलु्नेटा 
िेििा 

५,०००/-  व्र्वसार् 
िताि/सजुिकरणका 
िात्रग िाग्ने 
शलु्कको ५० 
प्रत्रतशत 

वावर्िक। 

गाउँ 
कार्िपात्रिकािा  
िािै िताि गररन।े 

(ि)  (क) 
बाहेकका 
अन्र् ििेिा 

२,०००/- 

ल्र्ाब सवहतको 
और्धी पसि ठुिो  

१०,०००/- 

त्रनजि हजस्पटि ठुिो २०,०००/- 
९ ववद्यतुीर् त्रिि 

(त्रिि भएिा 
पानीबाट बच्ने 
भएपत्रन शलु्क 
िाग्ने) 

कुटानी, पेिानी, 
वपसानी सबै भएको र 
केही िाि भएको 
त्रिि क्रिशाः 

१,०००/-, 
१,०००/-, 
१,०००/- 

व्र्वसार् 
िताि/सजुिकरणका 
िात्रग िाग्ने 
शलु्कको ५० 
प्रत्रतशत 

वावर्िक 

 

१० 
 

पेट्रोि पम्प 
सबै प्रकारका  ३०,०००/- व्र्वसार् 

िताि/सजुिकरणका 
िात्रग िाग्ने 
शलु्कको ५० 
प्रत्रतशत 

वावर्िक। 

गाउँ 
कार्िपात्रिकािा  
िािै िताि गररन।े 

थोक( ड्रिहरू रािी 
ठुिो पररिाणिा 
बेच्ने) 

१०,०००/- 

िदु्रा(सानो पररिाणिा 
bottling गरी बेच्ने) 

२,५००/- 

 

११ 
 

र्जन्ित्रनर्ररङ्ग 
तथा परािशि 
सेवा 

र्जन्ित्रनर्ररङ्ग तथा 
परािशि सेवा 

१०,०००/- व्र्वसार् 
िताि/सजुिकरणका 
िात्रग िाग्ने 
शलु्कको ५० 

वावर्िक। 

गाउँ 
कार्िपात्रिकािा  
िािै िताि गररन।े 

िेिापढी व्र्वसार् २,०००/- 
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प्रत्रतशत 

 
 
 
 

१२ 

 
 
 

गात्रड शोरूि 
तथा ग्र्ारेि 

गात्रड शोरूि  १५,०००/-  
 

व्र्वसार् 
िताि/सजुिकरणका 
िात्रग िाग्ने 
शलु्कको ५० 
प्रत्रतशत 

 
 
 
 

वावर्िक  

िोटोरसार्कि 
शोरूि 

१०,०००/- 

ग्र्ारेि िारपांग्र ेर 
िरु्िपांग्र ेक्रिशाः 

५,०००/- र 
२,०००/- 

टार्र तथा अटोपाटिस 
पसि (ठुिो सानो 
क्रिशाः) 

५,०००/- र 
३,०००/- 

 
 
 

१३ 

 
 

िनोरञ्जन तथा 
ििजिि 
व्र्वसार् 

िनोरञ्जन व्र्वसार् 
ठुिो र सानो  

५,०००/- र 
३,०००/- 

व्र्वसार् 
िताि/सजुिकरणका 
िात्रग िाग्ने 
शलु्कको ५० 
प्रत्रतशत 

 
 

वावर्िक  
२०० त्रसट ििता 
भन्िा िात्रथको 

१०,०००/- 

२०० त्रसट ििताको  ५,०००/- 
१४ छापािाना  ठुिो तथा सानो 

क्रिशाः 
५,०००/- र 
३,०००/- 

व्र्वसार् 
िताि/सजुिकरणका 
िात्रग िाग्ने 
शलु्कको ५० 
प्रत्रतशत 

वावर्िक 

१५ एफ.एि. रेत्रडर्ो   १०० वाट सम्िको 
िाि 

५,०००/- वावर्िक। 

गाउँ 
कार्िपात्रिकािा 
िािै िताि गररन।े 

 
 
 
 
 
 
 
 

१६ 

 
 
 
 
 
 
 

िाछा, पश ुतथा 
पजन्छपािन 
(व्र्वसावर्क 
रूपिा संिािन 
भएका) 

पोजल्ट्र फिि ठुिो 
सानोको क्रिशाः 

१,५००/- र 
१,०००/- 

 
 
 
 

व्र्वसार् 
िताि/सजुिकरणका 
िात्रग िाग्ने 
शलु्कको ५० 
प्रत्रतशत 

वावर्िक 

संगरु, बंगरु पािन 
ठुिो तथा सानो 
क्रिशाः 

२,०००/- र 
१,०००/- 

वावर्िक 

गार्ि, भैसी फिि ठुिो 
तथा सानो क्रिशाः 

२,५००/- र 
१,५००/- 

वावर्िक 

भेडा, बाख्रा फिि 
ठुिो सानो  

१,०००/- र 
५,००/- 

वावर्िक 

िाछापािन सानो 
ठुिो क्रिशाः  

१,०००/- र 
५,००/- 

वावर्िक 

कृवर् फििहरू (ठुिो 
सानो क्रिशाः) 

१,५००/- र 
१,००० 

वावर्िक 

पश ुतथा कृवर् सिूह २५०/- वावर्िक 
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१७  म्र्ानपावर  
कम्पनी  

िताि  १०,०००/- व्र्वसार् 
िताि/सजुिकरणका 
िात्रग िाग्ने 
शलु्कको ५० 
प्रत्रतशत 

वावर्िक  

१८  ढुवानी सेवा  सबै प्रकारका  ३,०००/- वावर्िक  
१९ ठेक्कापट्टा 

(र्ोग्र्ता 
सम्बजन्ध 
व्र्वस्था 
त्रनर्िानसुार हनुे 
छ।) 

घ वगिको ( नर्ा 
र्िाित पि र 
नववकरण को 
क्रिशाः) 

१५,०००/- 
र ७०००/- 

वावर्िक गाउँ 
कार्िपात्रिकािा 
िािै िताि गररन।े 

नोटाः १. िात्रथ उल्िेजित बाहेकका अन्र् व्र्वसार्को िात्रग वावर्िक कारोवार अनिुत्रत रकिको १ प्रत्रतशतिे   
िताि शलु्क िाग्न ेछ। तर १ प्रत्रतशत हनु आउन ेरकि रू. ३००० भन्िा कि भएिा पत्रन न्र्नुति रू. ३००० 
िाग्ने छ। 

२. व्र्वसार् िताि/ सूजिकरण तथा नववकरण िाि ुआ.व. को पवहिो िौिात्रसक त्रभि गरर सक्नपुनेछ।िाि ु
आ.व. को िात्रग नर्ाँ वववरण र अत्रभिेि प्रर्ोिनाथि नर्ाँ सरुूवातको रूपिा िताि/नववकरण गररनेछ भन े
प्रिाण उपिब्ध भएिा परुानो िताि/नववकरण िार्ि त्रनर्िानसुार नववकरण िाि गररनछे। 

३. कुनै व्र्जि वा फिििे िरु्ि वा िरु्ि भन्िा बवढ त्रभन्न प्रकृत्रतका व्र्वसार्िार्ि एकै स्थान वा पसि बाट 
संिािन गरेको िण्डिा िनु व्र्वसार् ितािको रकि बवढ हनु्छ सोवह व्र्वसार्िार्ि िखु्र् िात्रन अन्र् 
व्र्वसार्िार्ि कारोवारको प्रकृत्रत हेरी प्रत्रत व्र्वसार् सहरी िेििा रू. १००० र ग्रात्रिण िेििा रू. ५०० 
का िरिे थप शलु्क बझुाउन ु पनेछ।त्र्स्ता व्र्वसावर्क फिि वा व्र्जििार्ि त्रनििे संिािन गने 
व्र्वसार्हरू सबै उल्िेि गरर िताि गररदिनपुछि। 

४. बिुा नं. ३ िा िनुसकैु कुरा उल्िेि भए पत्रन थोक प्रकृत्रतका पसिहरू, िदिरा, ववर्ािी तथा और्धीिन्र् 
व्र्वसार्/ पसि, पेट्रोत्रिर्ि पिाथि कारोवार गनि पसिहरू छुट्टा छुटै्ट िताि तथा सजुिकरण गनुिपनेछ। 

५. िवहिा/अपांग/ शवहि का नाििा व्र्वसार् िताि भएिा २५ प्रत्रतशत छुट हनुछे।सो का िात्रग सम्बजन्धत 
तोवकएको ववशेर्ताको प्रिाण सिेत पेश गनुिपनेछ। 

 

अनसूुजि ४ 

ित्रडबटुी, कवाडी र िीविन्त ुकर 

त्रस.नं. वववरण िर 

१ ववत्रभन्न ित्रडबटुीहरू प्रित्रित बिार िलु्र्को ५ प्रत्रतशत 

२ कवाडी िाि प्रित्रित बिार िलु्र्को ५ प्रत्रतशत 
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३ िोटो प्रत्रतवकिो/ त्रिटर रू. ५ तर अव उप्रान्त 
साििुावर्क वनहरूिार्ि िोटो संकिनको िात्रग 
अनिुत्रत तथा नववकरण त्रसफारीस गररनेछैन। 

४ वन पैिावार प्रर्ोग गरे वापत सािूिावर्क 
वन उ.स. िा िाग्ने कर कुि रकिको 
रू 

५ प्रत्रतशत 

५ कुकाठ र काठ आर्ात त्रनर्ाित क्रिशाः प्रत्रत घन वफट रू. ५ र रू. १०  

६ कानूनिे त्रनर्धे गरेका बाहेकका अन्र् 
ितृ वा िाररएका िीविन्तकुो हाड, 
त्रसङ, छािा, प्वाि  

कुि िलु्र्को २० प्रत्रतशत 

अन्र् व्र्वस्था गाउँ कार्िपात्रिकािे त्रनधािरण गरे बिोजिि हनुेछ। 

 

अनसूुजि ५ 

ववज्ञापन कर 

क्र.स. वववरण र्कार्ि  िर कैवफर्त 

१ होत्रडङ बोडि प्रत्रत वगि वफट रू. ५०  वावर्िक 

२ रंत्रगन पोष्टर, पम्पिेट  १ वगिवफट सम्ि 
सार्ििको प्रत्रत पोष्टर 

रू. ५ गाउँपात्रिका सग सम्झौता 
गरी र्स प्रकारको ववज्ञापन 
गने भएिा एकिषु्ट रकिा 
३० प्रत्रतशत छुट हनुछे। 

१ वगिवफट भन्िा बढी 
सार्ििको प्रत्रत वगिवफट 

रू. ३ 

 

३ 

 

साधा पोष्टर पम्पिेट 
१ वगिवफट सम्ि 
सार्िि भएको प्रत्रत 
पोष्टर 

रू. २  गाउँपात्रिका सग सम्झौता 
गरी र्स प्रकारको ववज्ञापन 
गने भएिा एकिषु्ट रकिा 
३० प्रत्रतशत छुट हनुछे। १ वगिवफट भन्िा बढी 

सार्ििको प्रत्रत वगिवफट 

रू. १ 

४ अन्र्  गाउँ कार्िपात्रिकािे तोके बिोजिि हनुेछ। 

 

नोटाः गाउँपात्रिका िेि त्रभि ववना अनिुत्रत/अनत्रधकृत रूपिे कुनै पत्रन प्रकारको होत्रडङ्ग बोडि रािेको, पोष्टर 
पम्पिेट टासेको पार्एिा सम्बजन्धत पििार्ि कर रकििा थप २५ प्रत्रतशत िररवाना शलु्क िगार्नेछ र सो 
हटाउन िागेको सम्पूणि ििि सोही पििे नै व्र्होनुि पनेछ। 



13 
 

अनसूुजि ६ 

िनोरञ्जन कर  

क्र.स. वववरण  र्कार्ि िर 

१ िेिा, िहोत्सव िगार्त अन्र् 
िनोरञ्जनात्िक कार्िक्रि 

प्रत्रत स्टि सािान्र् रू. १००/-, 
ठुिा रू. २००/-  

२ िेिा, िहोत्सव िनोरञ्जनात्िक 
रोटेवपङ िगार्तका सािाग्रीको  

प्रत्रत रोटेवपङ रू. १५०/- 

 

नोटाः सम्बजन्धत िग्गा धत्रन वा संघ सस्थािे िनोरञ्जन कर को कुि आम्िात्रनको ३० प्रत्रतशत गा.पा. िार्ि बझुाउन ु
पनेछ। िेिा, पवि, िािािा डोको, ढवकर्ा, नाङ्िो आिीिा ििुा रूपिे सानो पररिाणिा वववक्र ववतरण गनेका हकिा 
शलु्क िाग्ने छैन। 

अनसूुजि ७ 

बहाि ववरौटी कर 

क्र.स. वववरण िर 

१ त्रनिािण रेििेि ििित संभार ििि कुि आर्को १० प्रत्रतशत 

 

 

अनसूुजि ८ 

पावकि ङ शलु्क 

क्र.स. वववरण िर कैवफर्त 

१ िरु्ि पाङ्ग्र ेसवारी साधन तीन घण्टा सम्ि रू. ५  र सो 
भन्िा बढी प्रत्रत तीन घण्टा रू. ५ 

तोवकएको पावकि ङ िेििा 
िाि िाग ुहनुछे। 

२ िार पाङ्ग्र ेसवारी साधन तीन घण्टा सम्ि रू. १० र सो 
भन्िा बढी प्रत्रत घण्टा रू. १०  

नोटाः कसैिे गाउँपात्रिका िेि त्रभि पावकि ङ व्र्वसार् संिािन गनुि परेिा गाउँ कार्िपात्रिकािे तोके बिोजिि रािस्व 
िाग्नेछ। 
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अनसूुजि ९ 

टे्रवकङ शलु्क 

क्र.स. वववरण िर कैवफर्त 

१ स्विेशी  ०  

२ वविेशी  ०  

३ अन्र् व्र्वस्था गाउँ कार्िपात्रिकािे 
त्रनधािरण गरे बिोजिि 
हनुेछ। 

 

 

 

cg';'lr 10 

त्रसफाररसको प्रकृत्रतका आधारिा ववभािनाः 
(क) त्रनशलु्क प्रकृत्रताः 

(१) िनआन्िोिन र िनर्दु्धका शवहि पररवार घार्ते र सजुिकृत अपांगिाई दिर्न ेत्रसफाररस। 

(२) घर भजत्कएको त्रसफाररस । 

(३) आत्रथिक सहार्ता सम्बजन्ध त्रसफाररस । 

(४) अपाङ्ग सम्बजन्ध त्रसफाररस । 

(५) कोटि वफ त्रिनाहा सम्बजन्ध त्रसफाररस । 

(ि) साधारण प्रकृत्रताः 
(१) कोठा िािी गनि ३५ दिने सूिना सम्बजन्ध त्रसफाररस ।  

(२) नावािक पररिर् पि सम्बजन्ध त्रसफाररस । 

(३) फरक फरक अंग्रिेी वहज्िे प्रिाजणत । 

(४) िेट िेजशन सम्बजन्ध त्रसफाररस । 

(५) स्थार्ी बसोबास त्रसफाररस ।  

(६) नागररकता त्रसफारीस। 

(७) अस्थार्ी बसोबास त्रसफाररस । 

(८) त्रबििुी िडान त्रसफाररस । 



15 
 

(९) धारा िडान त्रसफाररस ।  

(१०) छािबजृत्त त्रसफाररस । 

(११) गैरनाफाििुक संस्था िताि प्रिाणपि । 

(ग) िध्र्ि प्रकृत्रतकााः 
(१) िदु्बा िताि, त्रििापि आदि । 

(२) नागररकता प्रत्रतत्रिवप त्रसफारीस। 

(घ) ववशरे् प्रकृत्रतकााः  

(१) किा थप जस्वकृत्रत सम्बजन्ध त्रसफाररस । 

(२) िोही िगत कट्टा त्रसफाररस । 

(३) साविित्रनक बाटो कार्ि त्रसफारीस।( नेपाि सरकारको नाििा) 

(४) संस्था िताि त्रसफाररस । 

(५) संस्था नववकरण त्रसफाररस । 

(६) घर कार्ि त्रसफारीस(िग्गाधनी पिुाििा)। 

(७) िग्गा धत्रन पिुाि प्राप्त गने त्रसफाररस (प्रत्रतत्रिवप)। 

(८) ितृकको हकिार त्रसफाररस । 

(९) आन्तररक बसार्सरार् त्रसफाररस । 

(१०) सडक िने्न जस्वकृत्रत त्रसफाररस । 

(११) त्रतन पसु्ते प्रिाजणत त्रसफाररस । 

(१२) फरक फरक नाि र थर त्रसफाररस । 

(१३) नाता प्रिाजणत प्रिाणपि । 

(१४) िार वकल्िा प्रिाजणत । 

(१५) घरबाटो प्रिाजणत । 

(१६) वकत्ताकाट त्रसफाररस । 
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(१७) अवववावहत प्रिाणपि । 

(१८) िम्ि त्रित्रत प्रिाणपि । 

(१९) वववाह प्रिाणपि । 

(२०) घर िग्गा नािसारी त्रसफाररस । 

(२१) घर कार्ि त्रसफाररस । 

(२२) व्र्वसार् बन्ि त्रसफाररस  । 

(२३) अिाितको आिेश बिोजिि प्राववत्रधक िूल्र्ांकन प्रत्रतवेिन । 

(२४) बावर्िक आम्िानी प्रिाजणत (eVou uitauroc rc ooitacieireV)  

(२५) सम्पती िलु्र्ाकंन)Property Valuation( 

(२६) कर ितु्ता प्रिाणपि )Tax Clearance Certificate( 

 

 

 

 
 

 

अनसूुजि ११ 

पर्िटन शलु्क (प्रत्रतदिन) 
गाउँ कार्िपात्रिकािे त्रनधािरण गरे बिोजिि िगार्नछे। 

 

अनसुजुि १२ 

आर्ात/त्रनर्ाित शलु्क 

क्र.स वववरण शलु्क(रू.) 
१ जघउ प्रत्रतवकिो रू. २ 

२ िह प्रत्रतवकिो १ रूपैर्ा ५० पैसा 
३ फिफुि प्रत्रतवकिो १ रूपैर्ा ५० पैसा 
४ तरकारी  प्रत्रतवकिो १ रूपैर्ा ५० पैसा 
५ िधु  प्रत्रत त्रिटर ५० पैसा 
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६ िसी/बोका प्रत्रत गोटा रू. १०० 

७ ठुिा पश ुिौपार्, रागा, भैसी  आिी प्रत्रत गोटा रू. ५०० तर गार्ि गोरूको हकिा 
प्रत्रत गोटा रू. २०० िाग्न े

८ अिवुा, अिैिी, वटम्िरु क्रिशाः प्रत्रत केिी रू.२, रू.३, रू. ३ 
          अन्र् व्र्वस्था गाउँ कार्िपात्रिकािे तोके बिोजिि हनुेछ। 
 

अनसूुजि १३ 

फोहोरिैिा व्र्वस्थापन शलु्क 

क्र.स. वववरण शलु्क(रू.)/िात्रसक 

१ होटि व्र्वसार्  २००/- 

२ आवासबाट प्रत्रत घर १००/- 

३ सरसफार्ि सेवा शलु्क घजुम्त पसि १००/- 

४ सरसफार्ि सेवा शलु्क रेषु्टरेन्ट तथा गेष्ट हाउस २००/- 

५ सरसफार्ि सेवा शलु्क सबै थोक पसि  २००/- 

६ अन्र् साना व्र्वसार् १००/- 

 

 

 

अनसुजुि १४  
ल्र्ाब सेवा शलु्क 

Name of Test 
 

Rate Remarks 

 Hematology Test  
 
 
 
 
 

प्राववत्रधक पि भएकािे औजित्र् 
र आवश्र्कताका आधारिा 
कार्िपात्रिका बैठकिे सिर् 
सिर्िा िररेट पररवतिन तथा 
ववरािीको वगि, िेि, त्रिङ्ग र 
ववशेर्ताको आधारिा छुट दिन 
सक्नेछ। 

CBC Rs. 200/- 

ESR Rs. 50/- 

ABO Blood Grouping Rs. 60/- 

 Bio-Chemistry Test 

Blood Sugar  Rs. 100/- 

Urea Rs. 150/- 

Creatinine Rs. 150/- 

Uric Acid Rs. 150/- 

Sodium(Na+) Rs. 150/- 

Potassium(K+) Rs. 150/- 

Bilirubin TD Rs. 150/- 

SGOT/ALT Rs. 200/- 

SGPT/AST Rs. 200/- 

Total Protein Rs. 100/- 

Serum Albumin Rs. 150/- 

Alianine Phosphatase Rs. 150/- 
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Cholesterol Rs. 200/- 

HDL Rs. 200/- 

 Clinical Pathology Test 

Routine Unine Analysis Rs. 50/- 

Routine Stool Analysis Rs. 50/- 

Occult Blood  Rs. 150/- 

Urine Pregnancy Test(UPT) Rs. 50/- 

 Serology Test 

Widal Test Rs. 100/- 

HBzAg Rs. 250/- 

HIV  

HCV Rs. 300/- 
 

 

 

अनसूुजि १५ 

पश ुस्वास््र् परािशि सेवा शलु्क  

क्र.स. पश ुिौपार्ा वववरण सेवा शलु्क रूपैर्ा ।पैसा 
१ गार्ि, भैसी, राँगा, गोरू १५।०० 

२ भेडा, बाख्रा  १०।०० 

३ घोडा, िच्िड, बङ्गुर ३०।०० 

४ किरुा, हाँस ५।०० 

५ कुकुर २५।०० 

६ गोबर परीिण २०।०० 

 

अनसूुजि १६ 

पश ुबन्ध्र्ाकरण सेवा शलु्क 

क्र.स. पश ुिौपार्ा वववरण सेवा शलु्क रूपैर्ा।पैसा 
१ गोरू ५०।०० 

२ बोका २५।०० 

३ घोडा १००।०० 

४ कुकुर १००।०० 
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अनसूुजि १७ 

पश ुक्वारेन्टार्न प्रर्ोिनाथि स्वास््र् परीिण तथा त्रसफारीस 

क्र.स. पश ुिौपार्ा वववरण शलु्क (प्रत्रत गोटा) कैवफर्त 

१ गार्ि, भैसी, रागा, गोरू, बङ्गरु  १००।००  

२ भेडा, बाख्रा ५०।००  

३ घोडा, िच्िड १५०।००  

४ कुिरुा, हाँस ५।००  

५ कुकुर १५०।००  

 

अनसूुजि १८ 

िण्ड िररवाना 

क्र.स. वववरण िररवाना रकि कैवफर्त 

१ िेिात्रधकार नाघेको संरिना त्रनिािण, 
साविित्रनक स्थििा कुनै पत्रन सािान वा 
त्रनिािण सािाग्री रािेिा वा पश ुिौपार्ा 
छाडेिा, िथाभावी फोहोर फािेिा, 
साविित्रनक स्थानिा िथाभावी पावकि ङ गरेिा, 
िताि प्रिाणपि, अनिुत्रत वा नववकरण ववना 
व्र्ापार व्र्वसार् गरेिा, अनिुत्रत ववना 
िथाभावी होत्रडङ बोडि रािेिा, ववद्यिान 
कानून तथा गाउँ कार्िपात्रिका द्धारा त्रनधािररत 
अन्र् कुनै अवैधात्रनक कार्ि गरेिा 

१००० िेजि 
५०००  

त्र्स्ता जिि बस्त ुर व्र्जििार्ि 
त्रनर्न्िणिा त्रिर्ि त्रनर्िानसुारको 
िररवाना त्रतरार्ि वफताि गररनछे।१ 
िवहनात्रभि त्रनर्िानसुारको प्रवक्रर्ा 
परुा नगरेिा िफत 
गररनेछ।िररवाना रकि 
त्रनधािरणका िात्रग घटनाको प्रकृत्रत 
र संवेिनजशिताको आधारिा 
प्रििु प्रशासकीर् अत्रधकृतिे त्रनणिर् 
गरे बिोजिि हनुेछ। 
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अनसूुजि १९ 

िग्गाको िररेट 

(क) 

क्र.स. शहरी तथा वजस्त ववकासका ििेहरु 

िार्ाबँार्ा१ँ०० 
त्रिटर त्रभि 
प्रत्रत५०० वगि त्रि. 

५००त्रिटर त्रभि पने 
िोटरेवि बाटोको िार्ाबँार्ा ँ
१०० त्रिटर त्रभि सम्ि प्रत्रत 
५०० वगित्रिटर कैवफर्त 

१ 

त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको राप्ती राििागि िौिा िेजि 
िारानेटा, त्रसम्रतु,ु रातापहर सम्िको १५,५०,०००।०० १४,२०,०००।००   

२ 

झलु्नेटा, भेरीपोिरा, नवुाकोटडाँडा, भानीपोिे, टोट्के, 

भगेराथानसडकको ४,३०,०००।०० ५,००,०००।००   

३ 

त्रभरबाटी, बाँठाकोट, िािीिोिा, पेउघा,  िेउपूणाि, 
िौतारा, कोिडाँडा सािघारी, भम्के, बनेटी, टोट्के 
सडक को ४,३०,०००।०० ३,२०,०००।००   

४ 

बैरागीठाटी, पेउघा, नवुाकोट, िौरिहारी 
नगरपात्रिका सडकको ८,५०,०००।०० १०,००,०००।००   

५ 

सेतीपोिरी, नािेिौर, ररठा रुि, िाझगाउँ, तल्िो 
िौतारा सडकको ४,५०,०००।०० ३,२०,०००।००   

६ त्रसम्रतु,ु कुरि, बाह्रधाने, पेिीिेत, सडकको ४,५०,०००।०० ३,२०,०००।००   

७ 

डाँगीिोड, िरुुिोिा, िरुुडाँडा, िेिपोिरी, िरनेटा, 
त्रसम्रतु ुसडकको ५,३०,०००।०० ४,२०,०००।००   

८ िरुुववद्यािर्, ग्र्ाङ्ना, राउटेबारा, बाह्रधाने सडकको ५,३०,०००।०० ४,२०,०००।००   

९ 

िारानेटा, िोरबारे, ववताडाडँा, बाररिा, िरुुडाँडा 
सडकको ६,४०,०००।०० ४,२०,०००।००   

१० तारािसे, पैर्ािौर, धौिाबाङ, ववष्टको घट्ट सडकको ५,३०,०००।०० ३,२०,०००।००   

११ ििेिकि , त्रिशिेु, िोपार्ि सडकको ३,३०,०००।०० २,२०,०००।००   

१२ बािरपानी, वविैिा, बिेटाकुरा त्रसम्रतु ुसडकको ४,५०,०००।०० ३,२०,०००।००   

१३ कल्िढुुङ्गा, ननुथिा, गैरीनेटा, सवेुगैरी सडकको ५,५०,०००।०० ४,२०,०००।००   
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१४ 

ननुथिा, भेडािकि , डल्िेरी, वविैिा, िािीडाँडा 
सडकको ५,५०,०००।०० ४,२०,०००।००   

१५ छोटेकाँडा, थारेघर, पोिरी, सवुकिह सडकको 
५,५०,०००।०० 

३,३०,०००।००   

१६ त्रसम्रतु,ु िमु्िेरी, डल्सीङ्गे सडकको 
५,५०,०००।०० 

३,४०,०००।००   

१७ िािािेत, जिवाङ, िार्ित, िमु्िेरी सडकको 
५,५०,०००।०० 

३,३०,०००।००   

१८ जिवाङ, झारसाझी, िािािेत सडकको ५,४०,०००।०० ३,२०,०००।००   

१९ त्रसम्रतु,ु रुघा, िहभागे, कािापोिरा सडकको ६,५०,०००।०० ३,२०,०००।००   

२० िात्रथगाउँ, बल्िे, बोजक्सथिा सडकको ६,५०,०००।०० ४,३०,०००।००   

२१ कावािङिोिा, रातािाटे सडकको ४,५०,०००।०० ३,२०,०००।००   

२२ झलु्का, अन्तरिोररर्ा, हार्रु, बल्िेिरुा सडकको ४,५०,०००।०० 
३,२०,०००।०० 

  

२३ भेरीपोिरा, बर्िडाडँा, ढुङ्गेघर, िान्टुरा सडकको ४,३०,०००।०० 
३,२०,०००।०० 

  

 

 

 

(ि) 

साववकगा.पा िग्गा 
  

प्रत्रत५०० 
वगि 
त्रिटर     

गत वर्िको 
िलु्र्िावृवद्ध प्रत्रतशत 

अब्बि िोर्ि त्रसि िहार 

रुघाँ 
िेत ३०० २५० २४० २२०   

पािो २८० २५० २४० २२०   

िारा 
िेत ३०० २५० २४० २२०   

पािो २८० २५० २४० २२०   

िरुु 
िेत ३०० ३०० २५० २३०   

पािो २८० २५० २२० १५०   

पेउघा िेत ३५० ३०० २५० २००   
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पािो ३०० २६० २०० १६०   

नवुाकोट-३ 
िेत २६० २२० २०० १८०   

पािो २०० १८० १६० १००   

 

नोटाः जिल्िा िािपोत कार्ाििर्बाट र्स अजघ नै त्रनधािरण भैसकेकािे गाउँपात्रिकाबाट सिन्वर् गरी त्रनणिर् 
त्रिर्िनेछ। अन्र्था आगािी वर्िको सन्िभिको रूपिा र्सको प्रर्ोग गररने र जिल्िा िािपोतबाट त्रनधािरीत 
िररेट िाग ुहनुछे। 

अनसूुजि २० 

संरिना िताि, नववकरण तथा अत्रभिेि शलु्क  

क्र.स वववरण  शलु्क कैवफर्त 

१ कजच्ि घर  २५  

२ कजच्ि तर िस्ता वा ढुङ्गाको छाना  ७५  

३ बिुा नं. २ िस्तो तर पिाष्टर १००  

४ पदक्क घर भरु्तिा प्रत्रत वगि 
त्रिटर रू. ५ र 
िात्रथल्िो प्रत्रे्क थप 
तिाको प्रत्रत वगित्रिटर 
रू. ३ 

 

 


