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फाकफोकथमु गाउंपालिकाको आलथिक ऐन, 
२०७८ 

 

 

 

 

 
 
 
 

फाकफोकथमु गाउंपालिका 
गाउं कार्िपालिकाको कार्ाििर् 

इिाम जिल्िा 
प्रदेश नं. १ 

 

 

गाउं सभाबाट स्वीकृत लमलतिः-२०७८।६।१८ 
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फाकफोकथमु गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७८  

गाउंसभाबाट स्वीकृत लमलतिः २०७८।०६।१८ 

प्रमाजिकरि लमलतिः २०७८।०६।१९ 

                                  

फाकफोकथमु गाउँपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको ऐन 

 

प्रस्तावना : फाकफोकथमु गाउंपालिकाको आलथिक वर्ि २०७७।७८ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको 
लनलमत्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट ददने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् 
भएकोिे, 
नेपािको संववधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम फाकफोकथमु गाउंपालिकाको  गाउं सभािे र्ो ऐन 
बनाएको छ । 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स ऐनको नाम फाकफोकथमु गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७७ रहेको छ । 

 (२) र्ो ऐन २०७७ साि श्रावि १ गतेदेजि फाकफोकथमु गाउंपालिका िेत्रमा िाग ुहनुछे । 

 

२. सम्पजत्त कर : गाउंपालिकाका िेत्रलभत्र अनसूुची (१) बमोजिम सम्पजत्त कर/घर िग्गा कर िगाई असिु उपर 
गररनछे । 

 

३. भलूम कर (मािपोत) : गाउंपालिका िते्रलभत्र एवककृत अनसूुची (२) बमोजिम भलूम कर (मािपोत) िगाइन ेर 
असूि उपर गररनछे । 

 

४. घर बहाि कर : गाउंपालिका िेत्रलभत्र कुन ैव्र्जि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोदाम, टहरा, छप्पर, 

िग्गा वा पोिरी पूरै आंजशक तवरिे वहािमा ददएकोमा अनसूुची (३) बमोजिम घर िग्गा वहाि कर िगाइन े
र असूि गररनेछ । 

 

५. व्र्वसार् कर : गाउंपालिका िेत्रलभत्र दताि वा इिाित प्रप्त गरी स्थावपत उद्योग, व्र्ापार, व्र्ावसार्, सेवा र 
अन्र् व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूिँीगत िगानी र आलथिक कारोवारका आधारमा अनसूुची (४) बमोजिम 
व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनछे । 

 

६. िलिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकर : गाउंपालिका िते्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे ऊन, िोटो, िलिबटुी, वनकस, 

कवािी माि र प्रचलित कानूनिे लनर्ेध गररएको िीविन्त ुवाहेकका अन्र् मतृ वा माररएका िीविन्तकुो हाि, 

लसङ, प्वाँि, छािा िस्ता बस्तकुो व्र्ावसावर्क करोवार गरेवापत अनसूुची (५) बमोजिमको कर िगाइने र असूि 
उपर गररनछे । 

 

७. सवारी साधन कर : गाउंपालिका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनमा अनसूुची (६) बमोजिम ववज्ञापन कर िगाइन ेर 
असूि उपर गररनछे । सो सम्बजन्ध अन्र् व्र्बस्था प्रदेश कानून बमोजिम हनुछे । 

 

८. ववज्ञापन कर : गाउंपालिका िेत्रलभत्र हनु ेववज्ञापनमा अनसूुची (६) बमोजिम ववज्ञापन कर िगाइन ेर असूि 
उपर गररनछे । सो सम्बजन्ध अन्र् व्र्बस्था प्रदेश कानून बमोजिम हनुछे । 

 

९. मनोरञ्जन कर : गाउंपालिका िेत्रलभत्र हनु ेववज्ञापनमा अनसूुची (६) बमोजिम ववज्ञापन कर िगाइने र असूि 
उपर गररनछे । सो सम्बजन्ध अन्र् व्र्बस्था प्रदेश कानून बमोजिम हनुछे । 
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१०. बहाि लबरौटी शलु्क : गाउंपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनमािि, रेिदेि वा संचािन गरेका अनसूुची (७) मा 
उल्िेि भए अनसुार हाट बिार वा पसिमा सोही अनसुचुीमा भएको व्र्वस्था अनसुार बहाि लबरौटी शलु्क 
िगाइन ेर असूि उपर गररनछे । 

 

११. पावकि ङ शलु्क : गाउंपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकि ङ सवुवधा उपिब्ध गराए वापत अनसूुची 
(८) बमोजिम पावकि ङ शलु्क िगाइन ेर असूि उपर गररनछे । 

 

१२. टे्रवकङ्ग, कार्ोवकङ, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी, िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र रर्ाफ्टीङ्ग शलु्क:  गाउंपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र 
टे्रवकङ्ग, कार्ोवकङ, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र रर्ाफ्टीङ्ग सेवा वा व्र्वसार् संचािन गरेवापत अनसूुची 
(९) बमोजिमको शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनछे । 

 

१३. सेवा शलु्क, दस्तरु : गाउंपालिकािे लनमािि, संचािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनसूुची (१०) मा उजल्िजित 
स्थानीर् पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुचीमा व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क 
िगाइन ेर असूि उपर गररनछे । 

 

१४. पर्िटन शलु्क : गाउंपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुबाट अनसूुची (११) मा उजल्िजित 
दरमा पर्िटन शलु्क िगाइने र असिु उपर गररनेछ । तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्र्था 
व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोजिम हनुछे । 

 

१५. कर छुट : र्स ऐन बमोजिम कर लतने दावर्त्व भएका व्र्जि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन वकलसमको कर 
छुट ददइने छैन ।  

 

१६. र्स ऐनमा उल्िेि नभएका कुनै पलन ववर्र्का दररेटहरु तत्काि लनधािरि गनुिपने भएमा सोही ववर्र्संग 
लमल्दोिलु्दो अको ववर्र्को दररेट कार्म गररनछे ।  

 

१७. कर तथा शलु्क संकिन सम्बन्धी कार्िववलध : र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकिन 
सम्बन्धी कार्िववलध गाउंपालिकािे तोके अनसुार हनुछे । 

 

१८. अन्र् व्र्ावस्था: गाउँपालिकाका ववर्र्गत शािा, विा तथा अन्र् कार्ाििर्हरुबाट सेवा प्रवाह गदाि सेवाग्रीिे 
बझुाउन ुपने कर, शलु्क, दस्तरु तथा िररवानािाई आवद्ध गरी अलनवार्ि असिु उपर गरी सेवा प्रवाह गनुि पनेछ 
। 
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अनसुचुी-१ 

दफा ३ संग सम्बजन्धत  
मािपोत दररेट  

 

लस.नं. वववरि दर रु. िररवाना कैवफर्त 

१ क वगिको िग्गा तीन  रोपनीसम्म  २०.०० 

बावर्िक 
१० 

प्रलतशत 

ववगत बर्िहरुको 
बक्र्ौताको हकमा 
समेत र्सै अनसुार 

हनेुछ । 

२ क वगिको िग्गा तीन रोपनी भन्दा बढी (प्रलत 
रोपनी) 

७.०० 

३ ि र ग वगिको िग्गा १० रोपनीसम्म न्रू्नतम २५.०० 

४ ि र ग  वगिको िग्गा १० रोपनी भन्दा बढी 
(प्रलत रोपनी) 

५.०० 

 

मािपोत दस्तरु सम्बजन्ध िग्गाको बलगिकरि 

 वगि वववरि 

क वगि 

क) रवव-रांके सिकमा पने परुानो पंचमी, पंचमी, दशमी, उत्तरे, सप्तमी, रवी सिकिे दार्ा ंबार्ां  

छुन ेवकत्ताहरु । 
ि) आमचोक िेत्रिः प्रहरी चौकी आमचोक मालथको (लमि चोक) देजि-शकु्रबारे बिार-पासाङ  

ल्हाम ुसंस्थाको भवन हुंदै प्िवटङ-लसंहदेवी मा.वव. को दजिि तफि बाट काकीको घर हुंदै  

ठुिो िोल्सी सम्मको सिकिे दार्ां बार्ां छुने वकत्ताहरु । 
ग) विा नं. ६ र २ को लसमाना फिांटे बिार-पसि-भञ्जर्ागं-हुंदै फुसे्र भञ्जर्ांगसम्मको सिकिे  

छुन ेदार्ां बार्ांका सम्पिुि वकत्ताहरु । 
घ) विा नं. ६ र ७ को जशकारी भञ्जर्ांग अन्तगित नपेाि चोक देजि बािकृष्ि िांिा- आर्वेुद  

और्धािर्-प्िवटङ हदैु तीथि लमश्रको घरसम्मको सिकिे छुन ेदार्ां बार्ांका सम्पिुि  

वकत्ताहरु र जशकारी भञ्जर्ांगदेजि दोभानसम्मको रांके-गैंिे सिकिे छुने दार्ां वार्ांका  

सम्पिुि वकत्ताहरु । 
ङ) विा नं. ७ को विा कार्ाििर् भवनबाट ५०० लमटर वररपरीका सम्पिुि वकत्ताहरु । 
च) फुएतप्पा िेत्रिः CAA  भवनदेजि िांिा घरसम्मको सिकको छुन ेदार्ां बार्ांका सम्पिुि  

वकत्ताहरु। 
 छ) िमु्दे िते्रिः पोिरीदेजि हेमसागरको घरसम्मको सिकिे छुने दार्ां बार्ांका सम्पिुि  

वकत्ताहरु । 
 ि) विा नं. ६ को विा कार्ाििर् रहेको स्थानबाट ५०० लमटर वररपरर रहेका िग्गाका  

सम्पिुि वकत्ताहरु । 
ि वगि क) सवारी साधन गडु्ने सिकिे दार्ां बार्ां छोएका सम्पिुि वकत्ताहरु । 
ग वगि क) मालथ उल्िेजित  क र ि वगिमा नपने सम्पिुि वकत्ताहरु । 

 

 

 

 

अनसुचुी-२ 

दफा ४ संग सम्बजन्धत 

घर वहाि कर 
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लस.नं. वववरि ०७५।७६ को दररेट 

१ घर वहाि कर १ प्रलतशत 
 

 

अनसुचुी-३ 

दफा ५ संग सम्बजन्धत 

व्र्बसार् कर 
 

लस. नं. व्र्बसार्को वकलसम करदर 

१ लनमािि सामाग्री हाििवेर्र १०००.०० 

२ लबधतुीर् सामाग्री ८००.०० 

३ वकराना (िाध सामाग्री) ५००.०० 

४ कपिा पसि ५००.०० 

५ ज्वेिरी (सनु चांदी) पसि  १०००.०० 

६ उत्पादनमिुक उधोग २५००.०० 

७ उिािमिुक उधोग २०००.०० 

८ वनिन्र् उधोग १५००.०० 

९ कृवर्िन्र् उधोग १०००.०० 

१० िलनि उधोग ३०००.०० 

११ होटि १०००.०० 

१२ जचर्ानास्ता पसि ८००.०० 

१३ लनमािि उधोग ५०००.०० 

१४ नलसिङ्ग होम तथा ग.ैस. अस्पताि २५००.०० 

१५ जक्िलनक तथा ल्र्ाब १५००.०० 

१६ ममित संभार सवारी साधन  २०००.०० 

१७ ममित संभार घिी रेलिर्ो १०००.०० 

१८ व्र्वुट पाििर/सैिनु १०००.०० 

१९ िेस्कटप तथा फोटो स्टुलिर्ो १०००.०० 

२० मास ुपसि १०००.०० 

२१ टेिररङ्ग १०००.०० 

२२ भािाकुिा लबके्रता १०००.०० 

२३ फलनिचर लबके्रता १५००.०० 

२४ एग्रोभेट सेन्टर १०००.०० 

२५ स्टेशनरी तथा पत्रपलत्रका १०००.०० 

२६ ितु्ता चप्पि िरीद लबक्री १०००.०० 

२७ राइस लमि १०००.०० 

२८ सहकारी संस्था १०००.०० 

२९ ईंटा उधोग २५००.०० 

३० कम्प्र्टुर प्रजशिि केन्र १०००.०० 

३१ गािीबाट व्र्बसार् गने प्रलत गािी प्रलतददन २००.०० 

३२ दधु िेरी दताि १०००.०० 

३३ घरेि ुतथा साना उधोग दताि १०००.०० 
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३४ सप्िार्सि दताि शलु्क १५००.०० 

३५ स-लमि दताि ५०००.०० 

३६ कृवर् तथा उधमी सहकारी दताि १०००.०० 

३७ बचत तथा ऋि सहकारी दताि १५००.०० 

३८ बहउुदेश्र् सहकारी दताि २०००.०० 

३९ अस्पताि  ५०००.०० 

४० पोलिजक्िलनक २५००.०० 

४१ फामेसी सम्बजन्ध पसि १५००.०० 

४२ ल्र्ाव प्रर्ोगशािा सवहत १५००.०० 

४३ ल्र्ाव फेमेसी २५००.०० 

४४ िेन्टि जक्िलनक १०००.०० 

४५ चस्मा पसि १०००.०० 

४६ जिम हाउस  २०००.०० 

४७ होटेि गषे्ट हाउस २०००.०० 

४८ रेषु्टरेन्ट १५००.०० 

४९ पाटी प्र्ािेस दताि ३०००.०० 

५० क्र्ाटररङ/टेन्ट हाउस ३०००.०० 

५१ पिु हाउस दताि २५००.०० 

५२ छापािाना दताि २५००.०० 

५३ आटि पसि १०००.०० 

५४ मोवाइि ममित पसि १०००.०० 

५५ कम्प्र्टुर तालिम तथा ममित केन्र १०००.०० 

५६ फोटोगाफर तथा गावफक्स लभलिर्ो १०००.०० 

५७ कस्मेवटक्स पसि तथा व्र्टुीपाििर १०००.०० 

५८ स्टेशनरी तथा िेिकुद सामाग्री पसि दताि १०००.०० 

५९ कम्पनी ऐन अन्तगित दताि भएका व्र्वसार् (ववधािर् बाहेक) 
१०००.०० देजि 
५०००.०० 

६० 
कम्पनी ऐन अन्तगित दताि भएका व्र्वसार् (ववधािर् बाहेक) 
नववकरि 

२५००.०० 

६१ थोक लबके्रता दताि २०००.०० 

६२ थोक लबके्रता नववकरि १०००.०० 

६३ अन्र् व्र्बसार् दताि १०००.०० 

६४ अन्र् व्र्बसार् नववकरि ५००.०० 

६५ गैर सरकारी संस्था दताि १०००.०० 

६६ गैर सरकारी संस्था दताि नववकरि ५००.०० 

६७ पवुि प्राथलमक ववधािर् १०००.०० 

६८ पवुि प्राथलमक ववधािर् नववकरि ५००.०० 

६९ आधारभतु ववधािर् १५००.०० 

७० आधारभतु ववधािर् नववकरि ७००.०० 

७१ माध्र्लमक ववधािर् २०००.०० 

७२ माध्र्लमक ववधािर् नववकरि १०००.०० 
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७३ क्र्ाम्पस ३०००.०० 

७४ क्र्ाम्पस नववकरि १५००.०० 

७५ हाइड्रोपावर कम्पनी दताि ५०००.०० 

७६ हाइड्रोपावर कम्पनी नववकरि २५००.०० 

७७ साना ििववधतु आर्ोिना दताि २५००.०० 

७८ साना ििववधतु आर्ोिना नववकरि १३००.०० 

७९ क वगिको वाजिज्र् बैंक दताि ५०००.०० 

८० क वगिको वाजिज्र् बैंक नववकरि २५००.०० 

८१ ि वगिको ववकास बैंक दताि ४०००.०० 

८२ ि वगिको ववकास बैंक नववकरि २०००.०० 

८३ फाइनान्स कम्पनी दताि ३०००.०० 

८४ फाइनान्स कम्पनी नववकरि १५००.०० 

८५ िघवुवत्त ववकास बैंक दताि २५००.०० 

८६ िघवुवत्त ववकास बैंक नववकरि १३००.०० 

८७ सहकारी संस्था दताि १०००.०० 

८८ सहकारी संस्था नववकरि ५००.०० 

 

 

 

अनसुचुी-४ 

दफा ६ संग सम्बजन्धत 

िलिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकर 
 

१. प्रचलित कानूनिे लनर्ेध गरेको बाहेकका िलिबटुीहरु वनबाट संकिन गनि चाहनिेे सम्बजन्धत लनकार्बाट 
अनमुती लिनका िालग वन लनर्माविीमा उल्िेजित दस्तरु बझुाउन ुपनेछ । 

 

 

 

अनसुचुी-५ 

दफा ७ संग सम्बजन्धत 

ववज्ञापन कर 
 

१. फाकफोकथमु  गाउंपालिका िेत्रमा व्र्बसावर्क प्रर्ोिनका िालग राजिने होलिङ 
बोििमा बावर्िक प्रलत वगि फुट 

२५.०० 

 

 

अनसुचुी-६ 

दफा ८ संग सम्बजन्धत 

वहाि लबटौरी शलु्क 

 

१. वहाि लबटौरी शलु्क प्रलत वगिफुट 5.०० 

 

 

 

अनसुचुी-७ 

दफा ९ संग सम्बजन्धत 



8 
 

पावकि ङ शलु्क 

 

१. लनिी तथा भािाका कार, जिप, भ्र्ान, वपकअप समेत २५.०० 

२. लनिी तथा भािाका ट्याक्टर, बस, ट्रक समेत ४०.०० 

३. हेभी गािीहरु िोिर, के्रन, एक्साभेटर, िोिर आदद ५०.०० 

 

 

अनसुचुी-८ 

दफा १० संग सम्बजन्धत 

टे्रवकङ्ग, कार्ोवकङ, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी, िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र रर्ाफ्टीङ्ग शलु्क 

 

(गाउं कार्िपालिकाको लनििर् अनसुार हनु)े 

 

 

 

अनसुचुी-९ 

दफा ११ संग सम्बजन्धत 

सेवा शलु्क, दस्तरु 

 

लस.नं. वववरि ०७७।७८ को करदर 

१ छात्रवृलत लसफाररस २००.०० 

२ िग्गाधनी पिुाि हराएको लसफाररस २००.०० 

३ जिववत रहेको लसफाररस २००.०० 

४ धारा ििान लसफाररस  २००.०० 

५ अदाित शलु्क लमनाहा लसफाररस २५.०० 

६ अपांग लसफाररस लनशलु्क 

७ अवववावहत प्रमाजित २००.०० 

८ अव्र्बजस्थत बसोबास लसफाररस २००.०० 

९ अस्थाई बसोबास लसफाररस २००.०० 

१० आन्तरीक बसाईसराई लसफाररस २००.०० 

११ आलथिक अबस्था सम्बजन्ध लसफाररस (कमिोर) लनशलु्क 

१२ आलथिक अबस्था सम्बजन्ध लसफाररस (बलिर्ो) ५००.०० 

१३ उधोग ठाउंसारी लसफाररस ५००.०० 

१४ कागिात/मञु्जरीनामा प्रमाजित २००.०० 

१५ वकत्ताकाट लसफाररस  २००.०० 

१६ कोठा िोल्न ेरोहवर बस्ने लसफाररस २००.०० 

१७ क्र्ाम्पस िोल्न लसफाररस (लनिी) ३०००.०० 

१८ घरिग्िगा नामसारी लसफाररस २००.०० 

१९ घरबाटो प्रमाजित   

  क वगि िेत्र ४००.०० 
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ि वगि िेत्र ३००.०० 

ग वगि िेत्र २००.०० 

२० छुट िग्गा दताि लसफाररस १०००.०० 

२१ नावािक सम्बजन्ध लसफाररस १००.०० 

२२ लनशलु्क स्वास््र् उपचार लसफाररस लनशलु्क 

२३ पेन्सन पट्टा लसफाररस २००.०० 

२४ फरक फरक िन्म लमलत नाम थर लसफाररस २००.०० 

२५ फोटोटांस लसफाररस २००.०० 

२६ बसाई सराई लसफाररस २००.०० 

२७ ववधतु ििान लसफाररस (उधोग/व्र्वसार्) ५००.०० 

२८ ववधतु ििान लसफाररस (घरार्सी) २००.०० 

२९ ववपन्न ववधाथी लसफाररस लनशलु्क 

३० व्र्जिगत घटना दताि प्रलतलिपी १००.०० 

३१ व्र्जिगत घटना दताि ३५ ददन पलछ ५०.०० 

३२ व्र्जिगत तथा चाररलत्रक वववरि लसफाररस २००.०० 

३३ व्र्बसार् दताि सििलमन  ३००.०० 

३४ व्र्बसार् बन्द लसफाररस २००.०० 

३५ व्र्बसार् संचािन नभएको लसफाररस २००.०० 

३६ संरिक प्रमाजित तथा लसफाररस २००.०० 

३७ सरकारको नाममा बाटो कार्म लसफाररस २००.०० 

३८ स्थार्ी बसोबास लसफाररस २००.०० 

३९ हकदार प्रमाजित २००.०० 

४० घर कार्म लसफाररस   

  

पक्की घर  ४००.०० 

िपिा वा घर वटन घर  २००.०० 

फुस घर  १००.०० 

४१ सििलमन मचुलु्का दस्तरु ५००.०० 

४२ बसाई सरी िांदा सामान िैिाने लसफाररस दस्तरु   

४३ व्र्बसार् बन्दको लसफाररस   

४४ अन्र् लसफाररस २००.०० 

४५ अंग्रिेी भार्ामा लसफाररस ३००.०० 

४६ लतरोबारी लभत्रको रुि काट्ने लसफाररस दस्तरु प्रलत रुि २०.०० 

४७ चार वकल्िा प्रमाजित    

  
मोटरबाटोिे छुन े ३००.०० 

मोटरबाटोिे नछुन े २००.०० 

४८ नरबढी तथा छुट िग्गा दताि  ५००.०० 
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४९ चाररलत्रक प्रमाि पत्र लसफाररस २००.०० 

५० पररवार कार्म लसफाररस ३००.०० 

५१ सम्पती/आर् मलु्र्ांकन लसफाररस (प्रलत िाि) ०.१ प्रलतशत 

५२ उधम व्र्वसार् संचािन दताि लसफाररस ३००.०० 

५३ ववधतु/टेलिफोन लसफाररस   

  

घर तथा सावििलनक प्रर्ोिन २००.०० 

घरेि ुउधोग ५००.०० 

ठुिा उधोग १०००.०० 

५४ बैदेजशक रोिगारी लसफाररस २००.०० 

५५ पेन्सन पट्टा लसफाररस   

  
स्वदेशी २००.०० 

ववदेशी ५००.०० 

५६ अंजशर्ार प्रमाजित लसफाररस सदस्तरु ३००.०० 

५७ मोवह िगत कट्टा २००.०० 

५८ व्र्जिगत घटना दताि प्रमाजित २००.०० 

५९ िन्म लमलत संशोधन लसफाररस २००.०० 

६० पेट्रोि पम्प दताि इिाित पत्र लसफाररस २०००.०० 

६१ गैसस दताि १०००.०० 

६२ गैसस नववकरि   

  

आ.ब. को आजिन मसान्त सम्म ३००.०० 

आ.ब. को असार मसान्त सम्म ५००.०० 

आ.ब. समाप्त भएपलछ प्रत्रे्क आ.ब. को थप  ५००.०० 

६३ िाता बन्द लसफाररस २००.०० 

६४ पदपतुीको िालग परीिा दस्तरु तथा फारम शलु्क     

  

अलधकृत स्तर ८००.०० 

रा.प.अन. प्रथम वा सो सरह  ५००.०० 

रा.प.अन. वद्धतीर् वा सो सरह  ४००.०० 

शे्रिी वववहन ३००.०० 

६५ 
सामदुावर्क वनबाट समहु बावहर लबक्री हनुे काठ प्रलत 
क्रू्.वफट 

  

  
साि िात १०.०० 

अन्र् िात ५.०० 

६६ इिाित पत्रको दताि तथा नववकरि शलु्क   

  

घ वगिको लनमािि व्र्बसार् दरिास्त २०००.०० 

घ वगिको लनमािि व्र्बसार् दताि  ८०००.०० 

घ वगिको लनमािि व्र्बसार् नववकरि प्रत्रे्क बर्ि ५०००.०० 
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घ वगिको लनमािि व्र्बसार् ठाउंसारी २५००.०० 

घ वगिको लनमािि नाम परीवतिन  १५००.०० 

६७ नागररकता लसफाररस   

  

वंशि २००.०० 

अंलगकृत ५००.०० 

नागररकता प्रलतलिपी २००.०० 

६८ नाता प्रमाजित  २००.०० 

६९ नामथर संशोधन  २००.०० 

७० गाउंपालिकाको दररेट उतार दस्तरु ५००.०० 

७१ गाउंपालिका पाििजचत्र प्रलत पसु्तक ५००.०० 

७२ िेिापरीिक सजुचकृत शलु्क ५००.०० 

७३ ववधािर् िोल्न तथा किा बवृद्ध अनमुलत    

  

पवुि प्राथलमक तह (लनिी) १०००.०० 

आधारभतु तह (लनिी) १५००.०० 

माध्र्लमक तह (लनिी) २०००.०० 

७४ ववधािर् प्रलतकिा थप  ५००.०० 

७५ ववधािर् ठाउँ सारी  २०००.०० 

७६ ववधािर् नाम पररवतिन  १०००.०० 

७७ स्थिगत सििलमन ३००.०० 

७८ 

२०७७/७८ का िालग घरको नक्शा पास गनि र 
अलभिेजिकरि गनिका िालग तपलसि अनसुारको शलु्क लनधािरि 
गने  

प्रलत वगि फुट 
नक्सापासको 

िालग 

प्रलत वगि फुट 
अलभिेिीकरिको 

िालग 

  
 बांसको बाराबेरा गरी माटोको लिउन गरेको/नगरेको र 
प्िावष्टक/िर /ककि टपाटाको छाना भएको ०.३५ ०.२५ 

  
ईंटा/ढंुगामा माटोको िोिाई गरी बांस/काठ/लसमेन्टिे 
बाराबेरा गरी प्िाजप्टक/िर /ककि टपाताको छाना भएको 

२.५० १.५० 

  ककि टपाताको छाना भएको काठको घर ३.०० २.०० 

  ईटा, ढंुगासंग लसमेन्ट िोिाई भई ककि टपाताको छाना भएको ३.५० ३.०० 

  
आर.लस.लस., लसमेन्ट प्िाष्टर गरी ककि टपाताको छानो वा 
ढिान गररएको ४.०० ३.५० 

  आर. लस. लस. घर ५.०० ४.०० 

  कम्पाण्िवाि ४.०० ३.०० 

७९ घर नक्सा पास प्रमाि पत्रको प्रलतलिवप ५००.०० 

  पनुश्र्चिः 
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गाउंपालिकाको स्वीकृती नलिइ घर तथा संरचना लनमािि गनेिाई मापदण्ि लभत्र रहेछ भने व्र्ापाररक 
िेत्रको भए प्रलत वगि फुट रु. ४ र अन्र् िेत्र भए रु. ३ थप िररवाना लिइ प्रकृर्ा अगालि बढाउन े
। 

तोवकएको अवलध लभत्र अलभिेजिकरि गनि नआएमा मालथ उल्िेजित अलभिेजिकरिको दरमा रु. २ 
थप िररवाना िाग्नछे । 

नक्सापास गने प्रर्ोिनका िालग बुंदा नं. १ का िालग आवेदन दस्तरु रु.२५  र अन्र्को हकमा रु. 
१०० िाग्नछे । 

अलभिेजिकरि गने प्रर्ोिनका िालग आवेदन दस्तरु रु. ५० िाग्नेछ । 

 

प्रमाजिकरि लमलतिः २०७८।०६।१९ 


