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आर्थिक र्िधेयक २०७७ 

मकालु गाउपार्लका 

नुम,संखुवासभा 

मकालु गाउपाललकाको अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाइ कावाथन्यन गनथ बनेको बनेको लबधेयक 

प्रस्तावना, मकालु गाउपाललकाको आलर्थक बर्थ ०७७/७८ को अर्थ समबन्धि प्रस्तावलाइ कावाथन्यन गनथको 
लनलमत्त स्र्ालनय कर तर्ा शुल्क संकलन गने, छुट लिने तर्ा आय संकलनको प्रशासलनक व्यवस्र्ा गनथ 
बाञ्छलनय भएकाले, 

नेपालको संलबधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोलिम गााँउ सभाले यो ऐन बनाएको छ।  

१. संर्िप्त नाम प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम आलर्थक ऐन,२०७७ रहेको छ । 

(२)यो ऐन २०७७ श्रावण १ गते िेन्धि मकालु गाउपाललका के्षत्र लभत्र लागु 
हुनेछ । 

२.  सम्पर्ि करः गाउपालाक के्षत्र लभत्र अनुसुलि १ बमोलिम सम्पलत कर / घर िग्गा कर लगाइने र 
असुल उपर गररनेछ । 

३.भुर्म कर (मालपोि); गाउपाललका के्षत्र लभत्र िग्गामा त्यस्तो उपभोगका आधारमा अनुसुलि २ बमोलिम 
भुलमकर (मालपोत) लगाईने र असुल उपर गररनेछ। 

४.घर जग्गा िहाल करः गाउपाललका के्षत्र लभत्र  कुनै ब्यन्धि वा संस्र्ाले 
भवन,घर,पसल,ग्यारेि,गोिाम,टहरा,छप्पर,िग्गा वा पोिरर पुरै वा आंलसक तवरले बहाल रकममा अनुसुलि ३ 
बमोलिम घर िग्गा बहाल कर लगाईने र असुल गररनेछ । 

५.व्यावसाय करः गाउपाललका के्षत्र लभत्र व्यापार, व्यावसाय वा सेवामा पुलिगत लगालन  आलर्थक 
कारोवारका आधारमा अनुसुलि ४ बमोलिम व्यावसाय कर लगाइने र असुल उपर गररनेछ । 

६. जर्ििुर्ि,किार्ि र र्जिजनु्त करः गाउपाललका के्षत्र लभत्र कुनै ब्यन्धि वा संस्र्ाले 
ऊन,िोटो,िलिबुलट,बनकस,कबालि माल र प्रिललत कानुनले लनशेध गरेको लगबिनु्त बाहेकको अन्य मृत वा 
माररएका लिविनु्तको हाि,लसङ प्वाि, छाला िस्ता वसु्तको व्यावसाय कारोबार गरेवापत अनुसुलि ५ 
बमोलिम कर लगाइने र असुल उपर गररनेछ । 

७. सवारर साधन करः गाउपाललका के्षत्र लभत्र िताथ भएका सवारर साधनमा अनुसुलि ६ बमोलिम सवारर 
साधन कर लगाइनेछ र उि कर सम्बन्धित प्रिेशले असुल गरर अन्तर सरकारर लबत्त व्यवस्र्ापन ऐन 
२०७४ बमोलिम स्र्ालनय तहको लबभाज्य कोर् मार्थ त गाउपाललकाको संलित कोर्मा बािर्ाि गनुथ पने छ। 

८. र्िज्ञापन करः गाउपाललका के्षत्र लभत्र हुने लबज्ञापनमा अनुसुलि ७ बमोलिम लबज्ञापन कर लगाईने र 
असुल उपर गररनेछ । यसरर कर संकलन गिाथ अन्तर सरकारर लबत्त ब्यबस्र्ापन ऐन २०७४ बमोलिम 



 

सम्बन्धित प्रिेशले लनधाथरण गरेको लबज्ञापन कर समेत संकलन गरर प्रिेश लबभाज्य कोर्मा रािश्व बािर्ाि 
गनुथपने छ । 

९.मनोरञ्जन करः गाउपाललका के्षत्र लभत्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनुसुलि ८ बमोलिम व्यवसाय 
कर लगाइने र असुल उपर गररनेछ। यसरर कर संकलन गिाथ अन्तर सरकारर लवत्त व्यवस्र्ापन ऐन २०७४ 
बमोलिम सम्बन्धित प्रिेसले लनधाथरण गरेको लबज्ञापन कर समेत संकलन गरर प्रिेश लबभाज्य कोर्मा रािश्व 
बााँिर्ाि गनुथपनेछ । 

१०. िहाल र्ििौरर शुल्कः गाउपाललका के्षत्र लभत्र आरु्ले लनमाथण, रेििेि वा संिालन गरेका हाट 
बिार, पसल तर्ा सरकारर िग्गामा अनुसुलि ९ अनुसार बहाल लबटौरर शुल्क लगाईने र असुल उपर 
गररनेछ । 

११. पार्कि ङ शुल्कः गाउपाललका के्षत्र लभत्र कुनै सवारर साधनलाई पालकथ ङ सुलवधा उपल्बध गराए बापत 
अनुसुलि १० बमोलिम पालकथ ङ शुल्क लगाइने र असुल उपर गररनेछ ।  

१२. िर ेर्कङ, कोयोर्कङ,क्यानोइङ, िन्जज जन्म्पङ र्जपफ्लायर र यािन्िङ शुल्कः गाउपाललकाले 
आप्नो के्षत्र लभत्र टर ेलकङ कोयोलकङ क्यानोईङ  बन्धजि िन्धम्पङ  लिप फ्लायर र याथन्धिङ सेवा वा व्यावसाय 
संिालन गरेवापत अनुसुलि ११ बमोलिम शुल्क लगाईने र असुल उपर गररनेछ ।  

१३. शेवा शुल्क दसु्तरः गाउपाललकाले लनमाथण, सञ्चालन, वा ब्यबस्र्ापन गरेका अनुसुलि १२ मा 
उले्लन्धित स्र्ालनय पुवाथधार र उपलब्ध गराइएका सेवामा सेवाग्रालह बाट सोलह अनुसुलिमा व्यवस्र्ा भए 
अनुसार शुल्क लगाइने र असुलउपर गररनेछ।  

१४. पयििन प्रवेश शुल्कः गाउपाललकाले आफ्नो के्षत्र लभत्र लनमाथण गरेका 
उधान,पाकथ ,लिलियािाना,ऐलतहालसक तर्ा पुरातान्धिक सम्पिा, संग्राहलय िस्ता सम्पिा उपयोग गरे बापत 
पयथटकहरुलाई अनुसुलि १३ मा उललेन्धित िरमा पयथटन प्रवेश शुल्क लगाइने र असुल उपर गररनेछ।  

१५. प्राकृर्िक श्रोि करः गाउपाललकाले आन्धफ्न के्षत्र लभत्र बगे्न नलि, नाला, िालन,बनिन्य प्राकृलतक श्रोत 
उपयोगमा अनुसुलि १४ मा उन्धल्लन्धित िरमा प्राकृलतक श्रोत कर लगाईने र असुल उपर गररनेछ । 

१६.कर िुिः यस ऐन बमोलिम कर लतने िालयि भएका ब्यान्धि वा संस्र्ालाई कुनै पलन लकलसमको कर 
छुट लिईने छैन । 

१७. कर िथा शुल्क संकलन सम्बन्ि कायिर्िध ः यो ऐनमा भएको व्यवस्र्ा अनुसार कर तर्ा शुल्क 
संकलन सम्बिी कायथलबधी गाउपाललकाले तोके अनुसार हुनेछ।  

आलर्थक बर्थ २०७७/७८ का लालग प्रस्तालवत करको िर 

विा नं १  

• अरुण िोला िेन्धि नुवुथिौर सम्म गोरेटो बाटो २०००००/- 
• विा कायथलय ठांगे टोल ५००००० 

• लिलमगाउ एलुवा,मयुम ढािगाउ, नुबुथिौर गोरेटोहरु १५०००० 



 

• अन्य गोरेटो १००००० 

 

विा नं २ 

 

• अरुण िेन्धि लुमलुम्मा ३००००० 

• र्रर गाउ २००००० 

• लुमलुम्मा िेन्धि मुलगाउ  २००००० 

• मुलगाउ िेन्धि सेिुवा बिार १००००० 

• बंगे बिार िेन्धि सेिुवा बिार १००००० 

• सेिुवा बिार िेन्धि टालसगाउ ३००००० 

• सेिुवा िेन्धि सेके्दम ३००००० 

• बेलश,गैररगाउ, सुवेलि गाउ २००००० 

• सेिुवा िेन्धि एने्दम ३००००० 

• मुलमथिािा वायुम २००००० 

• अन्य गोरेटो १००००० 

विा नं ३ 

 

• अरुण िेन्धि नयाबन्धस्त गलढ िािा सम्म १०००००० 

• गलढ िािा िेन्धि विा नं ४ पावािोला िाने कृलर् सिक िोक सम्म १५००००० 

• विा नं ४ पावािोला िाने कृलर् सिकिोक िेन्धि उवागाउ सम्म ८००००० 

• उवा िेन्धि िािो िोला सम्म ३००००० 

• गलढ िािा लिरो प्वाईन्ट िेन्धि साल लबसाउने सम्म २०००००० 

• साललबसाउने िेन्धि पोिरे सम्म ६००००० 

• पोिरे िेन्धि हेङ्िुवा धारा सम्म ५००००० 

• गलढबाट िमुने हुिै गोलेिौर सम्म ६००००० 

• गोलेिौर िेन्धि माने सम्म ८००००० 

• माने िेन्धि लसम्मा गाउ सम्म ४००००० 

• लसम्मा बिार १५००००० 

• गोलेिौर आहालिािा सम्म ८००००० 

• हाईवे िेन्धि लछररने्त हुिै गलढिाने कृलर् सिक ५००००० 

• ४ नं िाने हाईवे िोकबाट वारर बलौटे पुल अरुण नलिको ५००००० 

• गोरेटो बाटोले छोएको अन्य २००००० 

 

विा नं ४ 

 

• अरुण पारर लसरुटार बिार ईिुवा िोला लबि ८००००० 

• ईिुवा िेन्धि आहाले िेत सम्म १००००० 

• आहाले िेन्धि कारमाराङ विा कायाथलुको िग्गा सम्म ३०००००  
• कारमाराङ बन्धस्त ५००००० 

• अन्य गोरेटो बाटो २००००० 

 

                 विा नं ५  
 



 

• मकालु ५ िेउराललबाट रालनढुङंगा सम्म प्रलत रोपलन ५००००० 

• रालनढुङ्गा लाललङ सम्म प्रलत रोपलन ३००००० 

• लाललङ घुन्धििोक सम्म प्रलत रोपलन १५००००० 

• घुन्धििोक बस काउन्टर िेन्धि लशंहेश्वरी मा.लब सु्कल िािा प्रलत रोपलन २०००००० 

• हाईवेबाट नुमबिार लभत्र २५००००० 

• नुमबिार िेन्धि ठािोबाटो तर्ा अन्य कृलर् सिक हुिै हाईवे िाने बाटो प्रलत रोपलन १०००००० 

• नुमबिार बाट आम्राङ िाने बाटो लिलाउने िौतारो सम्म तर्ा िोकताक िाने बाटो राई गाउाँ सम्म 
५००००० 

• लसहेंश्वरर मा.लब. सु्कलिािा िेन्धि कटुवाल िािा हुिै फ्याकलसन्दा बेलश सम्म प्रलत रोपलन १०००००० 

• हाईवे सगाँ िोलिएका अन्य कृलर् सिक प्रलत रोपलन ३००००० 

• कटुवाल िािा बाट िाम्लािकथ  िाने बाटो प्रलत रोपलन ३००००० 

• िेउरालल सोलािालन िाने कृलर् सिक प्रलत रोपलन ३००००० 

• सालबक नुम गालबस विा नं ४,५,६,अन्तरगतका अन्य गोरेटो बाटोले लछएको प्रलत रोपलन १५०००० 

• सालवक नुम गालवस विा नं २ अन्तरगतका अन्य गोरेटो बाटोले छोएको प्रलत रोपलन २००००० 

• सालबक नुम गालवस विा नं १ अन्तरगतका अन्य गोरउटो बाटोले छोएको प्रलत रोपलन १००००० 

• सालवक नुम गालवस विा नं ३,७,८,९ अन्तरगतका अन्य गोरेटो बाटोले छोएको प्रलत रोपलन १५०००० 

                    विा नं ६ 

 

• अरुण नलि िेन्धि सुन्तले घाट विा कायथलय िािा गाउ पैरेलन पुवथ पलिम विा लसमाना के्षत्र लभत्र  
रोपलन २००००० 

• विा कायाथलय िािा गाउ पैरेलन आसपास के्षत्र लभत्र ५००००० 

• विा कायाथलयबाट ढोलिािा आहाले गैरर सम्म १५०००० 

• कन्या तर्ा वाललङ आधारभुत लबध्यालय के्षत्र आसपास ३००००० 

• िालपा तर्ा धमथभि आधारभुत लबध्यालय आसपास के्षत्र २००००० 

• अन्य गोरेटो १००००० 

मालर्का िग्गा बाहेक अन्य िग्गा हरुको हकमा  
क. िेत 

लकलसम    अब्बल    िोयम   लसम   िाहार   
िर प्रलत रोपलन        १५००००   १०००००  ५००००  २५००० 

ि.पािो बारर  
िर प्रलत रोपलन         ६५०००   ४४०००  ३३०००  २२००० 

घर िग्गा संरिनाको मुल्याङकन प्रलत बगथ लर्ट 

१. कन्धि गाहो वा िस्ता वा तख्ताले बारेर रु्सको छाना प्रलत बगथ रु्ट ८८५ 

२. कन्धि गाहो वा िस्ता वा तख्ताले वारेर िस्ता र टायल छाना प्रलत बगथ रु्ट  १३५० 

३. पन्धि गाहो िस्ता छाना प्रलत बगथ रु्ट    २५०० 

४. पन्धि RCC घर ढलान प्रलत बगथ रु्ट ३५०० 

५. पन्धि घर लोि ब्याररङ प्रलत बगथ रु्ट   ३००० 

६. अन्य टहरा प्रलत बगथ रु्ट  १५० 

     सम्पर्ि करको दर 

कर योग्य सम्पलतको मुल्य  बालर्थक िर  कैलर्यत 

पााँि लाि सम्मको मुल्याङकनमा एक मुष्ठ ५० 



 

पिास लाि रुपैया  सम्म   प्रलत लाि १० 

एक करोि रुपैया सम्म   प्रलत लाि २० 

िुई करोि रुपैया सम्म    प्रलत लाि २५ 

लतन करोि रुपैया सम्म   प्रलत लाि ३० 

पााँि करोि रुपैया सम्म           प्रलत लाि ४५ 

पााँि करोि भन्दा मालर्   प्रलत लाि ५० 

नोिः मुल्याङ्कन रकम लाइ रु लाखमा पररणि गरर करको दर र्नधािरण हुनेि।  
मार्थ उन्िन्खि दरको आधारमा लागे्न कर  
    

मुल्याङ्कन रकम -लाखमा_ करको दर जम्मा रकम 

50 10 500 

100 20 2000 
200 25 5000 
300 30 9000 
500 45 22500 
1000 50 50000 
1500 50 75000 

 

    अनुसुर्ि २, दफा ३ सँग सम्बन्ििः भुर्मकर,मालपोि 

रािश्वका के्षत्र हरु एकाई आ.ब.२०७७/७८ को िर 

१ मालपोि 

  

    खेि िारर    

५ रोपलन भन्दा कम  एकमुष्ठ २५ 

५ रोपलन िेन्धि २० रोपलन सम्म  प्रलत रोपलन ५ 

२० रोपलन भन्दा बलढ  प्रलत रोपलन ८ 

नुम बिार र गलढ के्षत्रका घिेरर 
िग्गा 

प्रलत घर धुरर १०० 

सेिुवा र लसम्मा का घिेरर िग्गा प्रलत घर िुरर ७५ 

    िररवाना   

१ बर्थ सम्मको बक्यौतामा  प्रलतशत २५ 

१ बर्थ िेन्धि ५ बर्थ सम्मको 
बक्यौतामा 

प्रलतशत ३५ 

५ बर्थ िेन्धि ७ बर्थ सम्मको 
बक्यौतामा  

प्रलतशत ५० 

७ बर्थ िेन्धि १० बर्थ सम्मको 
बक्यौतामा 

प्रलतशत ७५ 



 

१० बर्थ भन्दा बलढ बक्यौतामा प्रलतशत १०० 

अनुसुलि ३,िर्ा ४ साँग सम्बन्धित 
  

   

घर िग्गा बहाल करका के्षत्र र bर 
  

रािश्वका के्षत्र हरु एकाइ २०७७/७८ को िर 

 

घरबहाल कर प्रलतशत  १० 

   

 अनुसुर्ि ४, दफा ५ सँग 
सम्बन्िि 

 

 ब्याबसाय करका के्षत्र र िर हरु   

राजश्वका के्षत्र हरु  एकाइ २०७७/७८ का दर 

१ ब्याबसाय िताथ शुल्क बालर्थक  

क. पािलाि भन्दाबलढ बालर्थक 
कारोबार हुने क बगथ  

रु ४००० 

ख. िुईलाि िेन्धि पािलाि 
सम्म बालर्थक कारोबार हुने 
ि बगथ 

रु ३००० 

ग. िुईलाि सम्म बालर्थक 
कारोबार हुने ग बगथ 

रु २००० 

२. ब्याबसाय नलबकरण िसु्तर बालर्थक   

क. पािलाि भन्दा बलढ 
बालर्थक कारोबार हुने क 
बगथ 

रु १००० 

   ि. िुईलाि िेन्धि पािलाि 
सम्म बालर्थक कारोबार हुने ि बगथ 

रु ७५० 

ख. िुईलाि सम्म बालर्थक 
कारोबार हुने ग बगथ 

रु ५०० 

३. ब्याबसाय कर 
  

ब्यापाररक बसु्त 
  

क.िुरोट रन्धि समेतको िुद्रा पसल बालर्थक  

क बगथ  २५०० 

ि बगथ  २००० 

ग बगथ  १५०० 

ि िुरोट रन्धि समेतको र्ोक 
पसल 

  

क बगथ बालर्थक ३५०० 

ि बगथ  ३००० 

ग बगथ  २५०० 

ग. मन्धन्दर पररसरमा रु्लपालत बालर्थक  



 

र अन्य समान लबलि 

क बगथ  ५०० 

ि बगथ  ४०० 

ग बगथ  ३०० 

घ. जे्वलरर पसल बालर्थक 
 

क बगथ  ३००० 

ि बगथ  २५०० 

ग बगथ  २००० 

ङ. लभलियो कयाससेट 
पसल,रेकिथर,तर्ा पे्लयर 

बालर्थक 
 

क बगथ  २००० 

ि बगथ  १५०० 

ग बगथ  १००० 

च. लनमाथण सामालग्र 
लबिेता,हािथवेयर 

बालर्थक  

क बगथ  ५००० 

ि बगथ  ३००० 

ग बगथ  २००० 

छ.  कम्प्युटर लबधुत 
समान,क्यामेरा टेलललभिन 
ममथत कापेट पसल आलिमा 

बालर्थक  

क बगथ  ३००० 

ि बगथ  २००० 

ग बगथ  १००० 

   

   

ज. रेलियो ममथत तर्ा लबलि बालर्थक  

क बगथ  २००० 

ि बगथ  १५०० 

ग बगथ  १००० 

झ. पेटर ोललयम पिार्थ र्ोक, 
पेटर ोल पम्प  

बालर्थक १०००० 

ञ. पेटर ोललयम पिार्थ िुद्रा बालर्थक २००० 

ट. िैलनक िाध सामलग्र िुद्रा 
 

बालर्थक  

क बगथ  २५०० 

ि बगथ  २००० 

ग बगथ  १५०० 

ठ. कपिा तर्ा रेलिमेि (िुद्रा 
र र्ोक ) 

बालर्थक   

क बगथ  २५०० 

ि बगथ  २००० 

ग बगथ  १५०० 



 

ड. फे्रस हाउस, मासु लबिेता बालर्थक १००० 

ढ. रु्ल र लबरुवा बालर्थक १००० 

ण. पुल हाउस बालर्थक  १००० 

त. भााँिाकुिा लबिेता बालर्थक 
 

क बगथ  २००० 

ि बगथ  १५०० 

ग बगथ  १००० 

थ. न्धिल,काठ,र र्लनथिर 
लबिेता 

बालर्थक 
 

क बगथ  ३५०० 

ि बगथ  ३००० 

ग बगथ  २५०० 

द. िेलौना,उपहार लबिेता बालर्थक  

क बगथ  २००० 

ि बगथ  १५०० 

ग बगथ  १००० 

   

   

ध. भेटनरर पसल बालर्थक  

क बगथ  ३००० 

ि बगथ  २५०० 

ग बगथ  २००० 

न. कृलर्,मल,लबउ लबिन पसल बालर्थक 
 

क बगथ  ३००० 

ि बगथ  २५०० 

ग बगथ  २००० 

3. प्रालबलधक परामसथ तर्ा अन्य 
व्यावसालहक पेसा 

  

क. न्धिकृत लिलकत्सक र 
लिलकत्सालय पेसा 

बालर्थक २००० 

ख. कलबराि  १००० 

ग. ईन्धजिलनयर काउन्धिलमा 
िताथ भएको ईन्धजिलनयर 
लाइ पटके िसु्तर 

बालर्थक २००० 

घ. कानुन व्यावसालह बालर्थक २००० 

ङ.  लेिा पररक्षक  बालर्थक २००० 

च. िन्त लिलकत्सक बालर्थक २००० 

छ. अनुसंधान कताथ र परामर्थ 
िाता 

बालर्थक २००० 

ज. ओभरलसयर बालर्थक १००० 

झ. लबमा एिेन्ट  बालर्थक १००० 

ञ. सभेयर बालर्थक १००० 

ट. अनुबािक बालर्थक १००० 



 

ठ. पशु िुलकत्सक बालर्थक २००० 

ड. शेयर िलाल बालर्थक ३००० 

ढ. समान ढुवालन कताथ तर्ा 
कम्पलन 

बालर्थक २००० 

ण. संस्र्ागर पेन्टर बालर्थक २००० 

त. भवन घर लनमाथण गने 
ब्यन्धि, ठेकेिार  

ब्यन्धि २००० 

थ. िग्गा प्लालनङ तर्ा प्ललटङ प्रलत आना २०० 

४. घ बगथ लनमाथण ब्याबसाय 
  

क. ईिाित 
 ५००० 

ख. नलबकरण 
 ३००० 

ग. ईिाित पत्र नलवकरण र्प 
िसु्तर 

 ६००० 

घ. ईिाित पत्र प्रलतलललप 
िसु्तर 

 १००० 

 ५. उत्पािन मुलक उधोग  

   

क. ५ अश्व शन्धि सम्म क्षमता 
भएको 

बालर्थक २५०० 

ख. १० अश्व शन्धि सम्म क्षमता 
भएको 

बालर्थक ३५०० 

ग. १५ अश्व शन्धि भन्दा मालर् 
क्षमता भएको 

बालर्थक ५५०० 

६. उिाथ मुलक उधोग 

क. गोबर ग्यास, सोलार,प्राकृलतक 
तेल,बायु आलि श्रोत बाट उिाथ 
पैिा गने उधोग 

बालर्थक  

क बगथ  ३००० 

ि बगथ  २५०० 

ग बगथ  २००० 

 

 

७.कृर्ि िथा िनजन्य उधोग 

क. कुिुरा पालन उधोग बालर्थक  

१००० सम्म िल्ला राखे्न  २५०० 

१००० िेन्धि २५०० िल्ला राखे्न  ५००० 

२५०० भन्दा मालर् िल्ला राखे्न   १०००० 

ह्यािरर समेत भएको िल्ला र्मथ  १२००० 

ख. र्लनथिर उधोग बालर्थक  



 

स लमल 
 ३००० 

स लमल टर लल सलहतको  ३५०० 

स लमल नभएको सानो  २००० 

ग. कुटलन,लपसलन,पेलालन 
लमल एउटा मेलसन 

बालर्थक १५०० 

प्रलत र्प एक मेलसनमा  ५०० 

घ. व्यावसालहक पशुपालन 
 १००० 

८. खर्नज उद्योग 

क. रोिा,ढुङ्गा,बालुवा आलि 
उत्खनन गने िशर समेत 

बालर्थक २५००० 

ख. अन्य ठुला उधोग तर्ा 
कलकारिाना (पिास 
लाि भन्दा मालर्) 

बालर्थक ३५००० 

 

९. पयििन उद्योग 

होटल ररसोटथ को लालग बालर्थक  

क बगथ  १०००० 

ि बगथ  ५००० 

ग बगथ  ३००० 

 

१०. अन्य होिल िथा रेष्िुरेन्ट 

क रेष्टुरा बालर्थक  

क बगथ  ४००० 

ि बगथ  ३००० 

ग बगथ  २००० 

ख. र्ािरु्ि, भजछा 
घर,भोिनालय लि 
मात्र संिालन गने 

बालर्थक  

क बगथ  २५०० 

ि बगथ  २००० 

ग बगथ  १५०० 

ग. लमठाई पसल,लिया 
िमेना पसल 

बालर्थक  

क बगथ  २००० 

ि बगथ  १५०० 

ग बगथ  १००० 

 

११. सेवा उद्योग 



 

क. िापाखाना िार्ििक 
 

क बगथ  ३००० 

ि बगथ  २५०० 

ग बगथ   २००० 

ख. फोिो सु्टर्ियो   

क बगथ  २००० 

ि बगथ  १५०० 

ग बगथ  १००० 

  ग. फिो सु्टर्ियो, कलर 
ल्याि समेि 

िार्ििक 
 

क बगथ  ३००० 

ि बगथ  २५०० 

ग बगथ  २००० 

घ. ढुवालन सेवा बालर्थक २००० 

ङ. प्रयोगशाला कृलर् पशु 
िास्थ्य 

बालर्थक १००० 

च. पोटोकलप टाईलपङ 
कम्प्युटर लप्रन्ट 

 २००० 

छ. पेन्धन्टङ आटथस 
 २००० 

ज. लशत भण्डार  ७००० 

झ. िेरर उधोग,िुग्ध िेरर  २००० 

ञ. िुध संकलन 
केन्द्र,िुग्ध लिस्यान 

 १००० 

ट.  कवालि संकलन  २००० 

ठ. वेन्धिङ वकथ शप  २००० 

ड. ईन्धजिलनयररङ वकथ शप  २५०० 

ढ. बलि लबिर उधोग  ३००० 

 

१२. र्नमािण उधोग 

क. औधोलगक,ब्यापाररक एवं 
आवाश कम्प्पे्लि लनमाथण 
गरर संिालन गने उधोग 
व्यावसाय 

बालर्थक १०००० 

ख. सबै लकलसमका ईटा 
उत्पािन गने उधोग 

 १०००० 

ग. सबै लकलसमका 
लसमेन्ट,ब्लक,उत्पािन गने 
उधोग 

 २५०० 

 

१३. सञ्चार सेवा  



 

क. टेललर्ोन 
फ्याि,ईमेल,ईन्टरनेट,कुररयर 

बालर्थक १००० 
 

ि अन्य संिारका नयााँ 
माध्यमहरु 

बालर्थक १००० 
 

 

 

१४.स्वास्थय सेवा 

क. गैर सरकारर 
अस्पताल,पोललन्धिलनक,नलसथङ 
होम 

बालर्थक ५००० 

ि न्धिलनक ल्याब बालर्थक २५०० 

 

१५. र्शक्षा सेवा 

क. प्रालवलधक लशक्षा प्रलतष्ठान बालर्थक ७५०० 

ि.लनलि के्षत्रका सु्कल बालर्थक  

आधारभुत तह सम्म  बालर्थक २५०० 

माध्यलमक तह सम्म बालर्थक ५००० 

लनलि क्याम्पस बालर्थक ७५०० 

भार्ा लशक्षण संस्र्ा  बालर्थक ३००० 

गैर सरकारर संस्र्ा बालर्थक ३००० 

ताललम तर्ा अनुसंधान केन्द्र बालर्थक ३००० 

 

१५. र्िके्रिा िथा ममिि संभार सेवा 

हेलब ईकु्यपमेन्ट,बस,टर क,कार,लिप 
ममथत वकथ सप 

बालर्थक ३००० 

मोटरसाइकल वकथ सप बालर्थक १००० 

टर याकटर सबैिाले बालर्थक २५०० 

साइकल ममथत बालर्थक ५०० 

रेलियो लटलभ,घलि पे्रशर 
कुकर,लहटर टेललर्ोन सेट आलि 
ममथत 

बालर्थक १००० 

 

१६.र्िर्िय संस्था 

आलर्थक कारोबार ममथत गने 
लबलत्तय कम्पलनको मुख्य कायाथलय 

बालर्थक ५००० 



 

लबलत्तय कम्पलन शािा कायाथलय बालर्थक ३००० 

लबमा कमपलन बालर्थक ७००० 

लबिेलश मुद्रा सटलह बालर्थक २५०० 

लधतोपत्र कारोबार बालर्थक २५०० 

सहकारर बैङ्क बालर्थक १५०० 

 

 

१७.अन्य सेवा 

लबज्ञापन बालर्थक  १००० 

बैिेलशक रोिगार सेवा बालर्थक ५००० 

हाउलिङ कम्पलन तर्ा घर िग्गा 
िररि लबलि 

बालर्थक ५००० 

ििेलश रोिगार सेवा बालर्थक १००० 

बु्यलट पालथर,केश शृ्रङ्गार,िर ाई 
न्धिनसथ र्ोटो िुलियो लसलाइ 
आलि 

बालर्थक १००० 

साइनबोिथ बनाउने पेन्धन्टङ सेवा बालर्थक १००० 

पशु बन्ध्याकरण सेवा बालर्थक २००० 

केबुल नेटवलकथ ङ बालर्थक २००० 

 

अनुसुर्ि ५,दफा ६ सँग सम्बन्िि 

जर्ििुर्ि कवार्ि र र्जव जनु्त करका के्षत्र र दर हरु 

रािश्वका के्षत्र हरु एकाइ २०७७/७८ को िरहरु 

         िलिबुलट   

अलैलि प्रलतलकलो % 

अन्धम्लसो प्रलतलकलो 0.5 

मलिटो प्रलतलकलो 0.5 

ररट्ठा  प्रलतलकलो 0.5 

अमला प्रलतलकलो 0.5 

हरो बरो प्रलतलकलो 0.5 

हािे लसुन प्रलतलकलो 5 

कागलत प्रलतलकलो 1 

लिरैतो प्रलतलकलो 5 

सतुवा प्रलतलकलो 5 

वन लसुन प्रलतलकलो 200 

यासाथ गुम्बा क बगथको प्रलतलकलो 200 

यासाथ गुम्वा ि बगथको प्रलतलकलो 10000 

िेन्धिम प्रलतलकलो 5000 



 

िटामलस प्रलतलकलो 20 

कुिलक प्रलतलकलो 30 

पिमिाल प्रलतलकलो 50 

हाििोर प्रलतलकलो 20 

सुनपालत भैरुङपालत प्रलतलकलो 30 

लोि सल्ला गोब्र सल्ला प्रलतलकलो 0.5 

च्याउ कालो प्रलतलकलो 25 

च्याउ रातो प्रलतलकलो 200 

लबिम प्रलत गोटा 200 

स्यामरु्ल प्रलतलकलो 1 

ठुलो ओिलत प्रलतलकलो 5 

अल्लो प्रलतलकलो 10 

ि.लिविनु्त प्रलतलकलो 20 

गाई गोरु प्रलत गोटा १०० 

च्याङग्रा प्रलत गोटा ५० 

भेिा िलस बोका प्रलत गोटा ५० 

िौरर प्रलत गोटा १५० 

ििि प्रलत गोटा ५० 

उन प्रलत लकलो ५ 

रालि पान्धि क बगथ प्रलत गोटा १०० 

रालि पान्धि ि बगथ प्रलत गोटा 50 

रागा भैलस प्रलत लकलो 150 

िमर प्रलत गोटा 5 

 

अनुसुर्ि ६, दफा ७ सगँ सम्बन्िि 

सवारी साधन करका के्षत्र र िरहरु 

राजश्वका के्षत्र हरु एकाइ  ०७७/७८ का दरहरु 

बस,टर क,लरर 
 प्रिेश सरकारले लनधाथरण गरे 

बमोलिम हुने 

एिाभेटर,िोिर,लोिर 
 प्रिेश सरकारले लनधाथरण गरे 

बमोलिम हुने 

भािाका कार लिपहरु  प्रिेश सरकारले लनधाथरण गरे 
बमोलिम हुने 

भािाका टेम्पो हरु  प्रिेश सरकारले लनधाथरण गरे 
बमोलिम हुने 

भािाका लमलनबस टर कहरु  प्रिेश सरकारले लनधाथरण गरे 
बमोलिम हुने 

टर याकटर  प्रिेश सरकारले लनधाथरण गरे 
बमोलिम हुने 



 

मोटरसाइकल,सु्कटर  प्रिेश सरकारले लनधाथरण गरे 
बमोलिम हुने 

लसलटररिा, अटोररिा  प्रिेश सरकारले लनधाथरण गरे 
बमोलिम हुने 

२. पटके सवाररकर 
 प्रिेश सरकारले लनधाथरण गरे 

बमोलिम हुने 

लनलि तर्ा भिाका बस,टर कर 
टर याकटर 

 प्रिेश सरकारले लनधाथरण गरे 
बमोलिम हुने 

लमलनबस 
 प्रिेश सरकारले लनधाथरण गरे 

बमोलिम हुने 

लनलि तर्ा भािाका कार र टेम्पो  प्रिेश सरकारले लनधाथरण गरे 
बमोलिम हुने 

हेललकप्टर  प्रिेश सरकारले लनधाथरण गरे 
बमोलिम हुने 

अन्य सवारर साधनमा  प्रिेश सरकारले लनधाथरण गरे 
बमोलिम हुने 

 

अनुसुर्ि ७,दफा ८ सँग सम्बन्िि 

र्िज्ञापन करका के्षत्र र दर हरु 
 

राजश्वका के्षत्र हरु एकाइ  ०७७/७८ को दर 

लबज्ञापन रेलियो प्रलत लबज्ञापन १० % 

लबज्ञापन तर्ा पररिय 
पालट(गाउपाललकाले लनरे्ध 
नगरेको के्षत्रमा) 

  

क. िुनसुकै स्र्ानमा 
व्यावसाय रान्धि गा.पा. 
के्षत्रमा लबज्ञापन ब्यानर 
फे्लि तर्ा अस्र्ाइ 
समानको प्रयोग प्रलत बगथ 
लर्ट 

प्रलत बगथ रु्ट बालर्थक ४० 

ख. लिलिटल फे्लि बोिथ 
प्रलत बगथ रु्ट 

प्रलत बगथ रु्ट बालर्थक ५० 

 

अनुसुर्ि ८,दफा ९ सँग सम्बन्िि 

मनोरञ्जन करका के्षत्र र दरहरु 

 

राजश्वका के्षत्रहरु एकाइ  ०७७/७८ का दरहरु 

िललित्र घर वा लर्एटर आलि प्रलतशत प्रिेशसरकारलर लनधाथरण गरे 
बमोलिम 



 

सकथ स,िािु,िटक िेिाएबापत प्रलत लिन ५०० 

 

अनुसुर्ि ९ दफा १० सग सम्बन्िि 

िहाल र्ििौरर शुल्कका के्षत्र र दरहरु 

 

१. बहाल लबटौरर कर    

गा.पा. के्षत्रलभत्रका सावथिलनक 
स्र्ल ऐलालन िग्गा वा बाटोको 
छेउमा अस्र्ाइ व्यवसाय गनथ लिए 
बापत मालसक लबटेरर कर 

बगथ लर्ट २ 

ऐलालन िग्गा वा बाटोको छेउमा 
िेलतपालत गरे बापत िेतको 
बालर्थक 

प्रलत रोपलन २५० 

ऐलालन िग्गा वा बाटोको छेउमा 
घर टहरा बनाइ बसेकोमा बालर्थक 

प्रलत आना २५ 

टहरो छाप्रो मालसक ५० 

घुन्धि पसल मालसक ५० 

हाट बिारमा प्रते्यक पसल मालसक ५० 

२. हाट बिार   

लकराना पसल  प्रलत पसल ४० 

मलितेल प्रलत िर म २० 

माछा पसल प्रलत पसल ५० 

सुकुलट प्रलत पसल २० 

कपिा पसल प्रलत पसल ४० 

लिया नास्ता पसल प्रलत पसल २० 

पान पसल प्रलत पसल १० 

िोन्चा पसल,ढलक पसल प्रलत पसल २० 

तरकारर पसल प्रलत पसल २० 

मासु पसल,िलस,सुङगुर प्रलत पसल १०० 

मासु पसल कुिुरा प्रलत पसल ५० 

कसे्मलटक पसल प्रलत पसल २० 

हिाम  प्रलत ब्यन्धि १० 

तालि बेचे्न प्रलत पसल १० 

बाख्रा,िलस,बोका प्रलत गोटा २० 

सुङ्गुर प्रलत गोटा ५० 

भैलस,रागा प्रलत गोटा १०० 

गाई,गोरु प्रलत गोटा १०० 

माटोको भािा प्रलत पसल २० 

अन्य भािा पसल प्रलत पसल ४० 

िुत्ता पसल प्रलत पसल ४० 

िामल आलिको लपठो प्रलत पसल १० 



 

परेवा िोलि प्रलत िोलि २० 

हााँस,कुिुरा प्रलत गोटा ३० 

लिउरा,भुिा प्रलत पसल २० 

लुगा लसउने प्रलत पसल २० 

लसुन याि िुसाथलन बेचे्न प्रलत पसल २० 

गुन्धन्द्र िोरर प्रलत पसल २० 

सुलतथ िैलन प्रलत पसल ३० 

तरकाररको लबउ लबिन प्रलत पसल २० 

प्लालिकको बोरा प्रलत पसल २० 

िना िटपटे प्रलत पसल २० 

भिा,िप,यालि,पकौिा प्रलत पसल २० 

र्लरु्ल प्रलत पसल ३० 

र्ोटो लकताब प्रलत पसल १० 

मसाला बेसार प्रलत पसल १० 

अण्डा प्रलत पसल १० 

टहराको िोकान प्रलत पसल ५० 

मालर् उले्लन्धित बाहेक अन्य प्रलत पसल २० 

 

अनुसुर्ि १०,दफा ११ सँग सम्बन्िि 

पार्कि ङ शुल्कका के्षत्र र दर हरु 

 

रािश्वका के्षत्रहरु एकाइ ७७/७८ का िर 

१. पालकथ ङ शुल्क   

बस,टर क,टर याकटर र हेलव 
सवाररसाधन 

प्रलत लिन ४० 

कार भ्यान आलि हलुका 
सवारर साधन 

प्रलत लिन २० 

लसलट ररिा अटो ररिा अन्य प्रलत लिन १० 

   

अनुसुर्ि ११,दफा १२ सँग सम्बन्िि 

गाउपार्लकाले लगाउने शुल्क िथा दसु्तरका के्षत्र र दरहरु 

 

टर ेलकङ,कोयोलकङ,क्यालनइङ,बन्धजििन्धम्पङ,लिप 
फ्यायर र याथर्लटङ 

एकाइ ०७७/७८ को िर 

 

मकालु आधार लसलवर सम्म टर ेलकङ साकथ  
रािर  लभत्र लाई 

 प्रिेश सरकारले लनधाथरण गरे 
बमोलिम 

मकालु आधार लशलवर सम्म टर ेलकङ एलसया 
लभत्र लाइ 

 प्रिेश सरकारले लनधाथरण गरे 
बमोलिम 

मकालु आधार लशलवर सम्म टर ेलकङ अन्य 
रािर लाई 

 प्रिेश सरकारले लनधाथरण गरे 
बमोलिम 



 

याथर्लटङ साकथ  रािर लभत्र लाई 
 ५०० 

याथर्लटङ एलसया लभत्र लाई 
 १००० 

 

 

अनुसुर्ि १२ दफा १३ सँग सम्बन्िि 

गाउपार्लकाले लगाउने शुल्क िथा दसु्तरका के्षत्र र दरहरु 

 

राजश्वका के्षत्रहरु एकाइ ०७७/७८का दरहरु 

१. सेवा शुल्क 
  

क.सरसर्ाई तर्ा र्ोहरमैला ब्यबस्र्ापन शुल्क 
  

   होटल ब्यबसाय   

क बगथ को लालग बालर्थक ६००० 

ि बगथको लालग बालर्थक ४८०० 

ग बगथ को लालग बालर्थक ३६०० 

साना होटल रेष्टुरा र गेिहाउस िाना सलहत बालर्थक १००० 

साना िलपान गृह,िािा घर बालर्थक ५०० 

मलिरा सलहतको िािा घर बालर्थक १००० 

तरकारर तर्ा र्लरु्ल पसल बालर्थक १००० 

लनलि अस्पताल र नलसथङ होम 
  

मुख्य बिार केन्द्रमा अवन्धस्र्त बालर्थक २४००० 

सो बाहेकको स्र्ानमा अवन्धस्र्त बालर्थक १२००० 

लशक्षण संस्र्ा लनलि बालर्थक ३६०० 

क्यामपस बालर्थक २४०० 

माध्यलमक लबध्यालय बालर्थक १२०० 

आधारभुत लबध्यालय बालर्थक  

माछा मासु पसल बालर्थक  

वन्धस्त नलिक१०० लमटर लभत्र बालर्थक २००० 

बन्धस्त नलिक १०० लमटर बालहर बालर्थक १००० 

अन्य के्षत्र  बालर्थक  

सरकारर तर्ा गैर सरकारर कायथलयहरु बालर्थक १०० 

इलेन्धरर क पसल बालर्थक ५०० 

छापािाना बालर्थक १००० 

संिार सम्बन्धि व्यवसाय बालर्थक ५०० 

वु्यलट पालथर र शैलुन बालर्थक ५०० 

र्ोटो िुलियो बालर्थक ५०० 

हािथवेयर पसल बालर्थक १५०० 

लकिेन सामालग्र लबिेता बालर्थक १००० 

र्लनथिर लबिेता बालर्थक १००० 

काष्ठ उधोग बालर्थक १००० 

कुटलन लपसलन र पेलालन लमल बालर्थक १००० 

रेलिमेि कपिा पसल बालर्थक १००० 



 

िेसनरर पसल बालर्थक १००० 

िुत्ता िप्पल पसल बालर्थक १००० 

िुत्ता लसलाउने पसल बालर्थक ५०० 

लकराना पसल बालर्थक ५०० 

टेलररङ बालर्थक ५०० 

और्लध पसल बालर्थक ५०० 

शृ्रङ्गार,िुरापसल बालर्थक ५०० 

अन्य व्यवसाय बालर्थक ५०० 

   

ि  अिल सम्पलत मुलयाङकन सेवा शुल्क  .......मुल्याङकन रकमको 
०.१०%वा रु ५०० मा िुन 
धेरै हुनछ सोलह रकम 

 

ग. ब्यन्धिगत घटना िताथ   

३५ लिन पलछ िररवाना  ५० 

प्रमाण पत्रको प्रलतलललप  ३०० 

घ. निा पास िसु्तर नया तर्ा पुरानो   

आवालसय प्रयोिनको लालग १००० बगथ रु्ट सम्म 
 ३ 

आवालसय प्रयोिनको लालग १००० बगथ रु्ट मालर् 
 ४ 

ब्यबसालहक प्रयोिनको लालग १००० बगथ रु्ट सम्म  ५ 
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