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चन्द्रनगर  गाउँपालिका 
आलथिक ऐन, २०७८    

प्रस्तावनााःचन्द्रनगरको आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को अथि सम्बन्द्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्द्वर्न गनिको 
लनलित्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट दिने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनि 
वाञ्छनीर् भएकोिे,  

नेपािको संववधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोजिि चन्द्रनगरगाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि “आलथिक ऐन, २०७८” रहेको छ । 

(२) र्ो ऐन स्वीकृत भएको लिलत २०७८ साउन १ गते िेजि चन्द्रनगर गाउँपालिका िेत्रिा िागू 
हनुेछ । 

२. सम्पलत कराः(१)चन्द्रनगर गाउँपालिका िते्रलभत्र आफ्नो िेत्रलभत्रको घर र घर िग्गािा अनसूुची-१ 
बिोजिि सम्पजत्त कर िगाइने छ ।  

स्पष्टीकरण: र्स िफाको प्रर्ोिनको िालग घरिे चचेको िग्गा भन्नािे घरिे ओगटेको िग्गाको 
िेत्रफि र अलधकति सो िेत्रफि बराबरको थप िग्गासम्ि सम्झन ुपििछ । 

(२) उपिफा (१) बिोजिि िगाइन ेसम्पजत्त करको िर अनसूुची–१ िा उल्िेि भएबिोजिि  हनुछे 
।  

(३) उपिफा (१) को प्रर्ोिनकोिालग घर र घर िग्गाको िलु्र्ांकन िेहार्को आधार गररनेछाः 
(क) घर र घरिग्गाको आकार, प्रकार, बनौट र उपर्ोगको अवस्था  

(ि) घर र घरिग्गाको व्र्ापाररक चिनचल्तीको िलु्र् र घरको ह्रास िलु्र् 

(ग) घर र घर िग्गाको व्र्ापाररक वा आवासीर् उपर्ोगको अवस्था   

३. भलूि कर (िािपोत): चन्द्रनगरका गाउँपालिकािेत्रलभत्र अनसूुची–२बिोजिि भलूि कर (िािपोत) 
िगाइने र असूि उपर गररनेछ । िफा २ बिोजिि सम्पजत्त कर िागाएको िग्गािा भिूीकर 
(िािपोत) िगाईन ेछैन । तर ववगतको वांकी बक्र्ौता िािपोत रकि असूिी गनि वाधा पने छैन  
। 

४. घर िग्गा बहाि कराःचन्द्रनगरका गाउँपालिकािेत्रलभत्र कुनै व्र्जििे घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, 
सेड (छप्पर), कारिाना, िग्गा वा पोिरी पूरै वा आजंशक तबरिे बहाििा दिएकोिा बावर्िक बहाि 
रकििाअनसूुची–३बिोजिि घर िग्गा बहाि कर िगाउन सक्नेछ । 

५. व्र्वसार् कराःचन्द्रनगर गाउँपालिकािेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूिँीगत िगानी र आलथिक 
कारोवारका आधारिा अनसूुजच -४ बिोजिि व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. िलडबटुी, कवाडी र िीविन्द्त ु कराःचन्द्रनगर गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे ऊन, 
िलडबटुी, कवाडी िाि र प्रचलित कानूनिे लनर्ेध गररएको िीविन्द्त ु वाहेकका अन्द्र् ितृ वा 
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िाररएका िीविन्द्तकुो हाड, लसङ, प्वाँि, छािा िस्ता बस्तकुो व्र्वसावर्क कारोवार गरेवापत 
अनसूुजच-५ बिोजििको कर िगाइन ेर असूि उपर गररनछे । 

७. सवारी साधन कराःचन्द्रनगर गाउँपालिका िेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनसूुजच-६ बिोजिि 
सवारी साधन कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा 
अन्द्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुेछ । 

८. ववज्ञापन कराः चन्द्रनगर गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनिा अनसूुजच-७ बिोजिि ववज्ञापन कर 
िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्द्र्था व्र्वस्था 
भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुेछ । 

९. िनोरन्द्िनकराःचन्द्रनगर गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनुे िनोरन्द्िन व्र्वसार् सेवािा अनसूुजच-८ बिोजिि 
व्र्वसार् करिगाइन े र असिु उपरगररनेछ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्द्र्था 
व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुछे। 

१०. बहाि लबटौरी शलु्काःचन्द्रनगर गाउँपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनिािण, रेििेि वा संचािन गरेका 
अनसूुजच-९ िा उल्िेि भए अनसुार हाट बिार वा पसििा सोही अनसूुजचिा भएको व्र्स्था अनसुार 
बहाि लबटौरी शलु्क िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ . 

११. पावकि ङ शलु्काः चन्द्रनगर गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकि ङ सवुवधा उपिब्ध गराए 
वापत अनसूुजच-१० बिोजिि पावकि ङ शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

१२. सेवा शलु्क, िस्तरुाः चन्द्रनगर गाउँपालिकािे लनिािण, संचािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनूसूजच-११ िा 
उजल्िजित स्थानीर् पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुजचिा व्र्वस्था 
भए अनसुार शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१३. पर्िटन शलु्काः चन्द्रनगर गाउँपालिकािे आफ्नो गाउँपालिका िेत्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट 
अनसूुची-१२ िा उजल्िजित िरिा पर्िटन शलु्क िगाईन ेर असिु उपर गररनछे ।तर, प्रिेश काननु 
स्वीकृत भई सो काननुिा अन्द्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुेछ । 

१४. नक्सा पास िस्तरु : चन्द्रनगर गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्र बने्न भवन तथा बलनसकेका भवनको 
नक्सा पास िस्तरु अनसूुजच-१३ बिोजिि हनुेछ | 

१५. गाउँपालिकाको सािाग्री भाडािर: चन्द्रनगर गाउँपालिकाको सािाग्रीको िैलनक भाडािर अनसूुची-१४ 
बिोजिि हनुेछ | 

१६. ब्र्ाक ओ िोडर भाडािर: चन्द्रनगर गाउँपालिकाको ब्र्ाक हो िोडर भाडािर अनसूुची-१५ बिोजिि 
हनुेछ | 

१७. अलिनको सेवा शलु्क : गाउँपालिकािा कार्िरत अलिनको सेवा शलु्क अनसूुची-१६ बिोजिि हनुेछ | 
१८. पोिरी तथा बोट भाडा न्द्र्नुति कबोि अंक: चन्द्रनगर गाउँपालिका िेत्रलभत्र रहेका साबििालनक 

पोिरी ठेक्का बन्द्िोबस्तको िालग बावर्िक न्द्र्नुति कबोि रकि अनसूुची- १७ बिोजिि हनुेछ । 
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१९. िण्ड वा सिार् िस्तरु : चन्द्रनगर गाउँपालिकािे तोकेको लनर्ि कानून लबपररत कार्ि गने व्र्जि 
तथा संस्थाहरुिाई कार्िपालिकाको लनणिर् बिोजिि िण्ड िररवाना तोक्न र प्रचलित कानूनिा 
तोकेको िण्ड िररवाना सोवह अनरुुप हनुे ब्र्वस्था गने । 

२०. कर छुट : र्स ऐन बिोजिि कर लतने िावर्त्व भएका व्र्जि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन वकलसिको 
कर छुट दिईने छैन । तर, कुनै कारण कर छुट दिन ुपरे गाउँ कार्िपालिकािे लनणिर् गने अलधकार 
प्रत्र्ार्ोिन गररएको छ |  

२१. कर तथा शलु्क संकिन सम्बजन्द्ध कार्िववलधाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क 
संकिन सम्बजन्द्ध कार्िववलध चन्द्रनगरगाउँ कार्िपालिकाको लनणिर् विोजिि हनुे छ । 

अनसूुजच १ 

(िफा २ सगँ सम्बजन्द्धत)  

सम्पजत्त करको िर 
l;=g= ljj/0f b/ ? 

! !) nfv ?k}of ;Ddsf] d'Nof+sg Ps d'i6 ? !))=)) 

@ !! nfv b]lv  %) nfv ;Ddsf] d'Nof+sgdf k|ltnfv ? !)=)) sf] b/n] 

# %! nfv b]lv dfly k|ltnfv ? !%=)) sf] b/n] 

नोट: िूल्र्ांकन रकििाइ रु.िाििा (round Figure)िा पररणत गरी करको िर लनधािरण हनेुछ र 
Round Figure िा िैिाँिा ५० हिार भन्द्िा कि भए तल्िो अंकिा र वढी भए उपल्िो अंकिा िलगने 
छ । 

 सम्पजत्त करको िूल्र्ाङ्कन गने तररका 
    घरिग्गा करिाग्ने िेत्रको घरको बनोटको बगीकरण र िूल्र्ाङ्कन िेहार् बिोजिि हनुेछ । 

 १) घरको बनोटको बगीकरण : 

   1.  
क) भित्र क ाँचो ब भिर प केको ईट म  म टोको जोड ई िएक  व  क ठैक ठ ब ट बनेको र जस्त , भ िंगटी,ट यल 

एसवेस्टसको छ न  िएको घर। 

2.  
ि) भित्र  ब भिर  प केको  ईट   व   ढुङ्ग म   म टोको जोड ई िई ब भिर भसमेन्ट प्ल ष्टर गरी छ न  ढल न 

 ( आर.भस.भस. व  भप.भस.भस.) गरीएको  व   जस्त ,  ट यल, भ ाँगटी, एसवेस्टसको  छ न   िएको घर 

3.  ग) भित्रब भिर प केको ईट  व  ढुङ्ग म  भसमेन्ट प्ल ष्टर गरी छ न  ढल न (आर.भस.भस. व  भप.भस.भस.)गररएको 

घर 

4.  घ) आर.भस.भस.फे्रमस्टर क्चर  म   भलफ्ट/एस्कलेटर जड न िएको घर 

ङ) स्टीलफे्रम  स्टर क्चर,  फ्रभवङटरस, फ ईबर व  यसै्त सिंरचन  
 च)   

 
 
 

 

२)घरको िलु्र्ाकंन : 
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3/sf] agf]6 k|lt au{ lkm6 -?=_ k|ltaif{ x|f; s§L b/ s§Lug]{ hDDffjif{ 

k|s/0f !adf]lhdsf] 3/ %) # @% 

k|s/0f @ adf]lhdsf] 3/ ^% @ #) 

k|s/0f # adf]lhdsf] 3/ !&% ! &) 

k|s/0f $ adf]lhdsf] 3/ @)) )=&% !)) 

k|s/0f % adf]lhdsf] 3/ !&) )=&% !)) 

 

३) िग्गा िूल्र्ाकंन : िािपोत कार्ाििर्िे िग्गा रजिषे्टसनको तर् गरेको न्द्र्नुति अंक कार्ि गररन ेछ । 

 

अनसूुजच 2 
(िफा ३ संग सम्बजन्द्धत) 

भलूि कर (िािपोत) को िर 
 

चन्द्रनगरका गाउँपालिकाको आफ्नो िेत्रलभत्रको सबै िग्गाहरुिा प्रलत कठ्ठा रु.१५।- का िरिे 
भलूिकर(िािपोत) िगाइने छ । 

अनसूुजच 3 
(िफा ३ संग  सम्बजन्द्धत) 

घर जग्गा बहाल कर 
 

rGb|gu/ ufpFkflnsf leq nufO{g] axfn s/ /sdsf] !) k|ltzt axfn s/ nfUg] 5 . 

 

अनसुजुच-४ 

(िफा ५ संग सम्बजन्द्धत) 
Joj;fo s/ 

 

l;=g= Joj;fosf] lsl;d aflif{s ?= 

1 ;'g rf+bLk;n 2,000.00 
2 r"/f]6,lj8L jf ;'lt{sf] yf]s ljqm]tf 1,000.00 
3 dlb/f P+jsf]N8 l8«S; ljqm]tf 2,000.00 
4 >[uf+/ k;n tyf Jo'6L kfn{/ 1,000.00 
5 kmnk'mn,t/sf/L :yfoL k;n 500.00 
6 h'tf rKkn k;n 1,000.00 
7 :6];g/L tyf k':tsk;n 1,000.00 
8 r:df k;n 1,000.00 
9 6fo/,6o'j dd{t 700.00 
10 Jof6«L dd{t tyfrfh{ ug]{ 700.00 
11 k]G6/,/a/ :6fKd 700.00 
12 g;{/L 700.00 
13 df5f, df;', c08f k;n :yfoL 1,000.00 
14 ef8f jfUof; k;n 1,500.00 
15 kmlg{r/ k;n 1,000.00 
16 s]j'n, g]6jls{Ë  1,000.00 
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17 pBf]u tyf sDkgLsf] Ph]G;L 2,000.00 
18 cf}ifwL k;n 1,500.00 
19 dn vfb, ljp ljhg 1,500.00 
20 hfb",;s{; lyP6/, ;+lut tyf dgf]/+hg xn k|ltlbg 300.00 
21 j}08 jfhf 700.00 
22 6]G6 xfp; 8]sf]/]zg 1,000.00 
23 xf8{j]o/ k;n 2,000.00 
24 sDKo"6/ k;n 2,000.00 
25 On]S6«f]lgs, O{n]lS6«s ;fdfg ljqm]tf 1,500.00 
26 On]S6«f]lgs, On]lS6«s dd{t 700.00 
27 k]6«f]lnod kbfy{ ljqm]tf 5,000.00 

28 
ls/fgf k;n 
-s_ >]0fL  1,000.00 
-v_ >]0fL 700.00 

29 sk8f k;n 1,000.00 
30 l/S;f, ;fO{sn ljqm]tf 1,000.00 
31 l/S;f ;fOsn dd{t 500.00 
32 x]le OSjLkd]G6 a;,6«s sf/, 6«ofS6/ dd{t 2,500.00 
33 df]6/;fOsn,6]Dkf] cflb dd{t 1,000.00 
34 klDkË ;]6, df]6/,k+vf cflb dd{t 700.00 
35 cfwf/e"t :t/sf lghL ljBfno 1,000.00 
36 lg=df=lj= :t/sf lghL ljBfno 1,500.00 
37 df=lj= :t/sf lglh ljBfno  2,500.00 
38 pRrdf=lj=/ SofDk; lghL :t/sf ljBfno 3,000.00 
39 lghL÷u}/ ;/sf/L k|fljlws lzIff tyf tflnd 2,000.00 
40 lghLgl;{Ë xf]d tyf c:ktfn 5,000.00 
41 SnLlgs tyf Nofj OToflb 1,000.00 
42 OGhLlgol/u ;]jf 2,000.00 
43 sfg"gL Joj;fo 2,000.00 
44 n]vf k/LIfs 1,500.00 
45 cg';Gwfgstf{ tyf k/dz{bftf 1,500.00 
46 sDKo"6/ Pglni6 tyf k|f]u|fd/ 1,500.00 
47 ljdf P]h]G6 1,500.00 
48 ;e{]o/ 1,500.00 
49 cg'jfbs 1,500.00 
50 ;fdfg 9'jfgLstf{ tyfsDkgL 1,500.00 

51 

lgdf{0f Joj;fo 
-s_ >]0fL 5,000.00 
-v_ >]0fL 4,000.00 
-u_ >]0fL 3,000.00 
-3_  >]0fL  1,500.00 

52 rfdn tyf t]n pTkfbg ug]{ pBf]u 2,000.00 
53 ;=ldn sfi6 pBf]u 3,000.00 
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54 ck;]6 k|]; 1,000.00 
55 l8lh6n kmf]6f] sn/ Nofj 1,000.00 
56 kmf]6f] :6'l8of] 800.00 
57 s'6fgL,lk;fgL ldn 500.00 
58 O{6f pBf]u 10,000.00 
59 lu|n ;6/ pBf]u 1,500.00 
60 x]o/ sl6Ë ug]{ 500.00 
61 kfp/f]6L pBf]u 1,000.00 
62 6]nl/Ëu ;]jf 800.00 
63 d}gjtL pBf]u 800.00 
64 ;fj'g ;km{ pBf]u 2,000.00 
65 kfgLpBf]u 1,500.00 
66 ;'lt hGo pBf]u 2,100.00 
67 xf]6n 1,000.00 
68 e]8f afv|f kmfd{ 1,500.00 
69 ufO{,e}F;L kmfd{ 2,000.00 

70 

;+rf/ ;]jf 
-s_ sDKgLsf] k|lt 6fj/ 2,000.00 
-v_ Pkm/]l8of :6]zg =km=d 1,000.00 
-u_ 6]lnkmf]g,Kof;,OG6/g]6,s'l/o/ cflb 800.00 

71 sfuh hGo ;fdfgsf nflu k|lt lsnf]u|fd 5.00 
72 kmnfd hGo ;fdfgsf nflu k|lt lsnf]u|fd 2.00 
73 :6Ln hGo ;fdfgsf nflu k|lt lsnf]u|fd 2.00 
74 cGosf xsdf k|lt lsnf]u|fd 2.00 

 

% axfn la6f}/L z'Ns M 

 

 

 

 

;=g= ljj/0f jflif{s /sd ?  dfl;s 

1 
;xs If]q, P]nfgL tyf btf{ 5'6 

hUufdf Jofkf/ Joj;fosf] nflu k|lt 

:6n÷sf]7f÷7]nf uf8L 
2000.00 200.00 

2 c:yfoL cfjf; k|of]hgsf] nfuLk|lt 

w/3'/L 
200.00 25.00 

3 s[lif tyf cGo k|of]hgsf] nfuL k|lt 

s7f 
500.00 - 

4 ;fd'lxs v]lt jf cGo :j/f]huf/ sfo{qmd k|of]hgsf] nfluk|lt s7f ufpF 

sfo{kflnsfn] tf]s] adf]lhd 
5 ahf/ c:yfO{ w'DtLjf :6n÷uf8Ldf /fvL ;]jf k|bfgug]{ nfO{ b}lgs 

 ? @))=)) 



v08 %_;+Vof ! :yflgo /fhkq efu ! ldlt  @)&*÷)$÷!) 

 

8 
 

अनसूुजच-५ 

(िफा ६ संग सम्बजन्द्धत) 
िलडबटुी कबारी र िीविन्द्त ुकरको िर 

 

उन, िलडबटुी, कबाडी िाि र प्रचलित कानूनिे लनर्ेध गररएको िीविन्द्त ुबाहेकका अन्द्र् ितृ वा िाररएका 
िीविन्द्तकुो हाड, लसंग, प्वाँि, छािा िस्ता वस्तकुो व्र्वसावर्क कारोबार गरे वापत लनम्न बिोजििको कर 
िाग्नेछ । 

 

लस.नं. व्र्वसार्को वकलसि बावर्िक रु. 
क)  
 

कागि िन्द्र् सािानका िालग प्रलत वकिोग्राि  ।५० 

ि) 
 

फिाििन्द्र् सािानका िालग प्रलत वकिोग्राि  २ 

ग) स्टीििन्द्र् सािानका िालग प्रलत वकिोग्राि  २ 

घ) अन्द्र्का हकिा प्रलत वकिोग्राि  २ 

 

अनसूुची-६ 

(िफा ७ संग सम्बजन्द्धत) 
सवारी साधन िताि कर तथा नवीकरण कर 

चन्द्रनगर गाउँपालिकालभत्र ठेगाना रहने गरी िताि भएका तथा चन्द्रनगर गाउँपालिका िेत्रलभत्र चल्ने सवारी 
साधनिा िेहार् बिोजिि बावर्िक सवारी कर िाग्नेछ । 

;=g= ljj/0f z'Ns ? s}lkmot 

1 j;,6«s,ldlgj;,6«ofS6/ 50.00  
2 xNsf ;jf/L ;fwgdf 20.00  
3 df]6/ ;fO{sn 10.00  

 
अनसूुची-७ 

(िफा (८)संग सम्बजन्द्धत) 
ववज्ञापन कर M 

लस.न. प्रकार िर  

१ ग्िो साइनबोडि, लडवपएस बोडि प्रलत व.वफ. रु.१०।– 

२ वाि पेन्द्ट ववज्ञापन प्रलत व.वफ. रु. ५।– 

३ व्र्ानर (बढीिा एक िवहना सम्िको िालग) 
प्रलतगोटा 

रु. ३00।– 

 

अनसूुची-८ 
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(िफा ९ संग सम्बजन्द्धत) 
िनोरञ्जन कर 

लस.न. वववरण रकि 

१ सकि स, िाि,ु िेिा िेिाउनिेाई िैलनक रु. १०0।– 

२ वोवटङ (िोटर बोट) प्रलत व्र्जि रु. १००।– 

ररिभि रु 8००।– (१० लसटर बोट) 

ररिभि रु ६5०।– (8 लसटर बोट) 

३ वोवटङ (प्र्ाडि बोट) प्रलत घण्टा रु. १0०।– 

(चार िनासम्ि बस्न पाउने) 
यहा उल्लेखित बाहके अन्य मनोरन्जन कर अवाश्यकता र सम्भाव्यताको आधारमा गाउँ काययपाखलकाल े

तोके्न | 
 

अनसूुची -९ 

(िफा १० संग सम्बजन्द्धत) 
बहाि लबटौरी कर 

क्र.सं. वववरण वावर्िक रकि 
रु. 

िालसक 

१ सडक िेत्र, ऐिानी तथा िताि छुट िग्गािा व्र्ापार 
व्र्वसार्को िागी प्रलत स्टि\कोठा\ठेिा गाडी 

२0०० २0० 

२ अस्थार्ी आवास प्रर्ोिनको िागी प्रलत घरधरुी २0० २5 

३ कृवर् तथा अन्द्र् प्रर्ोिनको िागी प्रलत कठ्ठा  ५00 – 

४ सािवुहक िेलत वा अन्द्र् स्वरोिगार कार्िक्रि  प्रर्ोिनको िालग  प्रलत कठ्ठा- गाउँ कार्िपालिकािे 
तोके बिोजिि  

५ बिारिा अस्थाई घमु्ती वा स्टि \गाडीिा रािी सेवा प्रिान गनेिाई िैलनक रु.२0०।– 

 
 गाउँपालिका िेत्र लभत्रका िग्गा तथा घरहरु वहाििा िगाएका धनीसंग वर्ि भरीको 

वहाि रकिको कार्ाििर्, संस्था र व्र्ापाररक प्रर्ोिनका िागी बहाििा दिएको भएिा 
सम्झौता बिोजििको रकििा सर्कडा २(िईु) प्रलतशत र आवालसर् प्रर्ोिनको िागी 
भएिा १(एक) प्रलतशतका िरिे वहाि कर लिइनछे । वविेश अध्र्र्न गनि िान े
ववद्याथीको िागी आर्श्रोत प्रिाजणतको िागी ५०प्रलतशत छुट दिईनछे । घर िग्गा 
वहािकर  सम्पलत कर, िािपोत वा आर्श्रोत प्रिाजणत िस्तरु िाजििा गनि आउंिा 
वझुाउन ुपनेछ । 

 व्र्ावसावर्क प्रर्ोिनको िालग लिििा दिने िर कार्ािपालिकािे तोके अनसुार हनुछे । 

  

अनसूुची-१० 
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(िफा ११ संग सम्बजन्द्धत) 
 पावकिं ग शलु्क   

गाउँपालिकािे आफुिे व्र्वस्था गरेको सवारी पावकि ङ्ग स्थििा एक पटकिा लनम्नानसुार पटके पावकि ङ्ग 
शलु्क लिने । 

खस.नं. खववरण शुल्क रु. कैफियत 

१ वस, ट्रक, खमखनवस, ट्रयाक्टर रु.५०।–  

२ हलुका सवारी साधनमा रु.२०।–  

३ मोटर साईकल रु.१०।–  

लतन घण्टा भन्द्िा बढी सिर् सम्ि पावकि ङ्ग गरेिा प्रलतघण्टा पटके शलु्कको आधा रकिको िरिे थप 
शलु्क िाग्नेछ ।  

िेत्रगत आधारिा, सडकिा स्पष्ट रेिांकन गरी, प्रवेश र बवहिगिन फरक फरक हनुे गरी, कुनै पलन 
सडकको कुि चौडाईको २५ प्रलतशत भन्द्िा बढी भाग नओगटने गरी, सकभर आधलुनक प्रर्ोगिा ल्र्ाउने 

गरी आाफै वा लनिी िेत्रबाट सवारी पावकिं ग व्र्वस्थापन गनि सक्ने । 

सवारी साधन पावकिं ग गने िेत्र र लनर्ेध िेत्र गाउँ कार्िपालिकािे तोक्न सक्नेछ । 

 

 

अनुसूची-११ 

(िफा १२ संग सम्बजन्द्धत) 
सेवा, शलु्क तथा िस्तरु 

                             ववलभन्न प्रिाजणत तथा लसफाररस िस्तरुहरु 

l;=g= ;]jfsf] lsl;d b/ ?= 

1 3/ af6f] tyfrf}xbLdf k|dfl0ft 

cfjlzo If]q /fhdfu{, kSsL ;8s 100.00 
cfjflzo If]q slr ;8s 100.00 

2 s[liftyfcGo If]q 

s_ af6f] ePsf] 100.00 
v_ af6f] gePsf]  100.00 

3 hUufgfd;f/L l;kmfl/; 200.00 

4 gfd,y/ ;+zf]wg l;kmfl/; 100.00 

5 3/ sfod l;kmfl/z kSsL 3/ 500.00 
6 3/ sfod l;kmfl/z sRrL 3/ 100.00 
7 3/ gS;f gfd;f/L kSsLb'O{ tNnfeGbL a9Lsf]  nflu 1,000.00 
8 kSsL 3/  Ps tn] gS;fgfd;f/L 500.00 
9 sRrL 9'+uf df6f]sf] hf]8fO{ h:tfsf] 5fgf gfS;f gfd;f/L 300.00 
10 sRrL 3/ km';sf] 5fgf ePsf] jf ;fdfGo 3/ jff 6x/f 

gS;f gfd;f/L 200.00 
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11 JolQmut 36gf btf{ ljnDj z'Ns÷k|ltlnkL b:t'/ 50.00 
12 ljB't h8fgsf] l;kmfl/; b:t'/ 

s_ cfjfl;o ÷s[lifk|of]hg 100.00 
v_ Jofkfl/s k|fof]hgsf] nflu 300.00 
u_ # km]h nfO{g h8fg l;kmfl/; 500.00 

13 lghLwf/f jf 6]lnkmf]g h8fg l;kmfl/; b:t'/ 100.00 
14 a}b]lzs /f]hfu/sf] nflul;kmfl/; 100.00 
15 kl/jf/ NofPsf]÷ nu]sf] l;kmfl/; 100.00 
16 ljjfxbtf{ l;kmfl/;  

s_ ljb]zL ;Fu 100.00 
17 gftf k|dfl0ft b:t'/ 
18 d[ts ;Fu 50.00 

19 cGo 100.00 

20 j;f]jf; k|dfl0ft  
s_ j}b]lzsk|of]hg 100.00 
v_ :jb]zLk|of]hg 100.00 

21 gfkmfd"ns ;:yf+ btf{ ÷gljs/0f l;kmfl/; 300.00 
22 ;]jfd"ns ;+:yfbtf{÷ :jb]zLk|of]hg l;kmfl/; 200.00 
23 lghL ljBfno sIff yk –:t/j[l4sf] l;kmfl/; 2,000.00 
24 lghL ljBfno ;~rfngsf] l;kmfl/; 500.00 
25 df]xL gfd;f/L l;kmfl/; 500.00 
26 7'nf pBf]u :yfkgsf] l;kmfl/; 5,000.00 
27 demf}nfpBf]u :yfkgsf] l;kmfl/; 3,000.00 
28 ;fgfpBf]u :yfkgsf] l;kmfl/; 500.00 
29 3/]n' pBf]u :yfkgsf] l;kmfl/; 250.00 
30 g]kfnL k]G;gk§f ;DaGwLl;kmfl/; 500.00 
31 ef/tLo k]G;gk§f ;DaGwLl;kmfl/; 1,000.00 
32 cGod'n'ssf] k]G;gk§f ;DaGwLl;kmfl/; 3,000.00 
33 ck'tfnL l;kmfl/;  
34 g]kfnsf] nflu 5,000.00 
35 ljb]zsf] nflu 15,000.00 
36 hGd,d[To',ljjfx k|dfl0ft tyfl;kmfl/; 50.00 
37 pNn]lvt afx]ssf cGo k|dfl0ft tyf l;kmfl/; 100.00 
38 c+u|]hL l;kmfl;/ k|lt cfO6d 200.00 
39 lghL ?v sf6g l;kmfl/; 
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s_ !)af]6 ;Dd 200.00 
v_ !)) af]6 ;Dd 500.00 
u_ %)) af]6 ;Dd 1,000.00 
3_ !))) af]6 ;Dd 2,500.00 
ª_ !))) eGbf a9Lsf] nflu 3,500.00 

40 ;a} nlIftju{ k|dfl0ft tyfl;kmfl/; 100.00 
41 l6s6 b:t'/ -l6s6 gePdfdfq _ 10.00 
42 5'6 hUufbtf{ l;kmfl/; 
 s_ Ps s7f ;Dddfq 500.00 
 v_ Ps s7f eGbf al9 ePdfk|lt s7f  100.00 
43 ld6/ 7f+p;f/L l;kmfl/; 100.00 
44 ef/t k|j]z1f l;kmfl/; 100.00 
45 td;'s sfuh k|dfl0ft 

 s_) b]vL % nfv ;Dd  200.00 

 v_ % nfv b]vL !) nfv ;Dd 300.00 

 u_ !) nfv b]vL @) nfv ;Dd 500.00 

 3_ @) b]vL dfyL  700.00 

46 ;DktL d'NofËg  

 s_) b]vL !) nfv ;Dd  200.00 

 v_ !) nfv b]vL @% nfv ;Dd 400.00 

 u_ @% nfv b]vL %) nfv ;Dd 800.00 

 3_ %) b]vL dfyL  1500.00 

   
  

 
प्िवटङ 

लस.नं. वववरण  िररेट रु. 
१ ५ कठ्ठा सम्ि रु.३०००/– 

२ ५ िेिी १० कठ्ठा सम्ि रु.५०००/– 

३ सो भन्द्िा िालथ थप प्रलतकठ्ठा रु.३००/– 

नोट : १. र्स गाउँपालिकाको िग्गा प्िवटङ्ग गिाि गाउँपालिकाको अनिुलत नलिई गने व्र्जि, संघ 
संस्थाहरुिाई शत प्रलतशत िररवाना िाग्ने छ । 

      २. प्िवटङ्ग गिाि नक्सािा रािकुिो िेजिएको स्थानहरुिा रािकुिोको व्र्वस्थापन स्वरं् प्िवटङ्ग 
गने ब्र्जि वा संघ संस्थािे गनुि पनेछ । 
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अनसूुची-१२ 

(िफा १३ संग सम्बजन्द्धत) 
पर्िटन शलु्क 

गाउँ कार्िपालिकाबाट तोवकएको स्थानिा तोवकए बिोजिि पर्िटन शलु्क िाग्ने छ । 

 

अन्द्र्को हकिा कार्िपालिकािे तोके अनसुार हनुछे ।  
 

 

अनसूुची-१३ 

(िफा १४ संग सम्बजन्द्धत) 
नक्सा पास िस्तरु 

l;=g=+ 

खववरण 

 

 

व्र्ापारीक िते्र प्रलत वगि 
वफट रु. 
 . 
 

 

आवाजशर् िेत्र प्रलत 
वगिवफट रु 

 

 

 

1 

 

आर.सी.सी. फे्रम स्ट्ट्रक्चर 
  

क) भूई तल्ला 
2.50 2.00 

ि) प्रथम तल्ला 
3.00 2.50 

ग) दोस्रो तल्ला तथा सो भन्दा माखथ 
3.50 3.00 

2 

इंटा, ढंूगा, व्लक, टे्रस    टटन / टायलको 

छाना 
  

क) भूई तल्ला 
2.00 1.75 

ि) प्रथम तल्ला 
2.25 2.10 

ग) दोस्रो तल्ला तथा सो भन्दा माखथ 
2.50 2.50 

3 कम्पाउण्ड वाल 
2.00 1.50 

द्ध पुरानो घर अखभलेिीकरण प्रमाणपत्र  कच्ची रु. ५००।– 

पक्कीको हकमा माथी बमोखजम हुनेछ । 

नोटाः परुानो घरको नक्सापास÷अलभिेिीकरण गिाि उपरोिानसुारनै िाग्नछे । साथै परुानो घर 
अलभिेजिकरणको िालग साईड प्िान र िोकेशन प्िान अलनवार्ि पेश गनुि पनेछ । 

 

अनसूुची-१४ 

(िफा १५ संग सम्बजन्द्धत) 
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गाउँपालिकासािग्रीको िैलनक भाडािर M 
लस.नं. वववरण रकिरु. 

१ िल्टीलिलडर्ा प्रोिेक्टर 300.00 

२ कम्प्र्टुरसाउण्ड लसष्टि प्रलत दिन 500.00 

३ चन्द्रनगरगा.पा.को सभाहि 1,500.00 

४ िेबि िेलसन प्रलतदिन 500.00 

 

अनसूुची-१५ 

(िफा १६ संग सम्बजन्द्धत) 
ब्र्ाक ओ िोडर तथा ट्र याक्टर भाडा िर 

भस.निं. भववरण 

ि ड  दर 

(इन्धन 

सभित) 

कैभफयत 

१ ब्य कओलोडर प्रभत घण्ट  

रु. १८०० 

स धन प्रयोग गनेले अभिम रकम जम्म  गनुुपनेछ। 

ि ड ग .प . गेटब ट गएको समयदेखि भफत ु 

िएको समय सम्म लगबूक िरेको आध रम  ल गू 

हुनेछ। 

२ टर य क्टर प्रभतभदन रु. 

३५०० 

स धन प्रयोग गनेले अभिम रकम जम्म  गनुुपनेछ। 

प्रभतभदन िन्न ले भदनको १० घण्ट  म त्र प्रयोग गनु 

प इनेछ । ि ड ग .प . गेट ब ट गएको समय 

देखि भफत ु िएको समय सम्म लगबूक िरेको 

आध रम  ल गू  हुनेछ। 

३ टर य क्टर प्रभत घण्ट  

रु. ४०० 

स धन प्रयोग गनेले अभिम रकम जम्म  गनुुपनेछ। 

ि ड  ग .प . गेटब ट गएको समय देखि भफत ु 

िएको समय सम्म लगबूक िरेको आध रम  ल गू 

हुनेछ। 

नोटाः– उल्िेजित साधन प्रर्ोग गिाि िाग्ने ढुवानी भाडा तथा अपरेटर र हेल्परको िरुाकी िचिको व्र्वस्था 
भाडािा िैिानेिे नै लििाउनू पनेछ । 

अनसूुची-१६ 

(िफा १७ संग सम्बजन्द्धत) 
 

o; ufpFkflnsfdf s/f/ ;]jfdf lgo'Qm x'g] cldgaf6 ;j{;fwf/0fn] k|fljlws ;]jf lnPjfkt 

o; sfof{nonfO{  ?= !))).– ;]jf z'Ns ltg'{kg]{5 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 



v08 %_;+Vof ! :yflgo /fhkq efu ! ldlt  @)&*÷)$÷!) 

 

15 
 

 

 

अनसूुची-१७ 

(िफा १८ संग सम्बजन्द्धत) 
पोिरी तथा बोट भाडा बन्द्िोबस्तको िालग बावर्िक न्द्र्नुति कबोि रकि 

 

लस .नं.  पोिरीको नाि 

बावर्िक कबोि अंक 

)रु(.  

ठेक्क  ल गेकोबरु् अवभध कैवफर्त 

१. नाढ़ी पोिरी १,२३,९९,०००\- २०७५/०१/०६ िेिी 
५ वर्ि 

ठेकेिारिे नेपाि 
सरकार िाई लतनुि 
पने बहाि  कर 
गाउँपालिकािे लतरी 
दिने  

२. चतभु ुििी  िह १२,५०,०००\-   
३ वरु्को ल भग 

ठेक्क म  लग उने 

प्रभिय  अग डी 

बढ उने 

३. िंगि सहलनवािा 
पोिरी ३,६३,०००\-  

३ वरु्को ल भग 

ठेक्क म  लग उने 

प्रभिय  अग डी 

बढ उने 

४. िहअुवा पोिरी  १३,४०,०००\-  

३ वरु्को ल भग 

ठेक्क म  लग उने 

प्रभिय  अग डी 

बढ उने 

५. िोिवा पोिरी  २,५२,०००\- २०७५\५\१५ िेजि ५ 
बर्ि  

पोिरी ििित तथा 
िनिोत ठेकेिारिे 
नै गनुि पने 

६. गोवपवािा पोिरी १,०३,०००\- २०७५\५\१५ िेजि ५ 
बर्िको िालग 

पोिरी ििित तथा 
िनिोत ठेकेिारिे 
नै गनुि पने 

७. िोहनपरु पोिरी (क) २,७५,०००\- २०७५\५\१५ िेजि ५ 
बर्िको िालग 

पोिरी ििित तथा 
िनिोत ठेकेिारिे 
नै गनुि पने 

८. िकालडर्ा गोसाई  १,१६,०००\- २०७५\१०\०२ िेजि 
५ बर्िको िालग 

पोिरी ििित तथा 
िनिोत ठेकेिारिे 
नै गनुि पने 

९. िोहनपरु पोिरी (ि) ३,३७,०००\- २०७५\१०\०२ िेजि 
५बर्िको िालग   

 

१०. पक्डव  दि २५,०००\- २०७७\०४\०१ िेजि  
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३ बर्िको िालग   

११. पच सी पोिरी ३,५०,०००\-  
३ वरु्को ल भग 

ठेक्क म  लग उने 

प्रभिय  अग डी 

बढ उने 

१२. मभिल  भवक स छेउको 

पोिरी 
३०,०००\- 

 ३ वरु्को ल भग 

ठेक्क म  लग उने 

प्रभिय  अग डी 

बढ उने 

१३. मोटरबोट २ थ न र १० 

थ न प्य डल बोट ६,००,०००\-  ब भरु्क भिस बले 

ि ड  लग उने 

१४ मडव  न ि   २,५०,०००\- 
 ३ वरु्को ल भग 

ठेक्क म  लग उने 

प्रभिय  अग डी 

बढ उने 

१५ कठ्ठी नदी  १,५०,०००\- 
 ३ वरु्को ल भग 

ठेक्क म  लग उने 

प्रभिय  अग डी 

बढ उने 

१६ सिंस्थ  छेउको पोिरी ५०,०००\- 
 ३ वरु्को ल भग 

ठेक्क म  लग उने 

प्रभिय  अग डी 

बढ उने 

१७ 
मोटरबोट २ थ न 

प्य डल बोट १० थ न 
३,0०,०००\- 

 ३ वरु्को ल भग 

ठेक्क म  लग उने 

प्रभिय  अग डी 

बढ उने 
 

अन्यको िकम  र जस्व पर मरु् सभमभतको भसफ ररसम  ग उाँ  क युप भलक ले तोके्न । 
 

 

 

    k|dfl0fs/0f ldlt M@)&*÷)$÷)! 

           cf1fn]  

         czf]s zfx  

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

          rGb|gu/ ufpFkflnsf  


