
 

 
 

  

  

  

  
 

स्थानीय राजपत्र 
खााँडादेवी गाउाँपालिकाद्वारा प्रकाशित 

 खण्ड 1) माकादमु, रामछेाप, साउन १ गते, २०७4 साि (संख्या ६ 

भाग 1 
खााँडादेवी गाउाँपालिका 

खााँडादेवी गाउाँपालिकाको गाउाँ सभािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको ऐन 
सववसाधारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ। 

संवत ्२०७४ सािको ऐन नं. १ 

खााँडादेवी गाउाँपालिकाको अथव सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायावन्वयन गनव    
बनेको ऐन   
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प्रस्तावनााः  
खााँडादेवी गाउाँपालिकाको आलथवक वर्व २०७४/०७५ को अथव सम्बन्धी 
प्रस्ताविाई कायावन्वयन गनवको लनलमत्त स्थानीय कर तथा िलु्क संकिन गने, छुट 
ददने तथा आय संकिनको प्रिासलनक व्यवस्था गनव वाञ् छनीय भएकोिे, नेपािको 
संववधानको धारा २८८ को उपधार (२) बमोशजम खााँडादेवी गाउाँ सभािे यो ऐन 
बनाएको छ । 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम "खााँडादेवी गाउाँपालिकाको 
आलथवक ऐन, २०७४" रहेको छ ।  

२. सम्पशत्त कराः गाउाँपालिका िेत्रलभत्र अनसूुची (१) बमोशजम एवककृत 
सम्पशत्त कर/ घरजग्गा कर िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।  

३. भलूम कर (मािपोत): गाउाँपालिका िेत्रलभत्र अनसूुची (२) बमोशजम 
भूलमकर (मािपोत) कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।  

४. घर बहाि कर: गाउाँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यशि वा संस्थािे भवन, 
घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी परैु वा 
आंशिक तवरिे बहािमा ददएकोमा अनसूुची (३) बमोशजम घर जग्गा 
बहाि कर िगाईने र असिु गररनेछ ।  

५. व्यवसाय कराः गाउाँपालिका िेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा 
पूाँजीगत िगानी र आलथवक कारोबारका आधारमा अनसूुची (४) बमोशजम 
व्यवसाय कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।  

६. सवारी साधन कराः गाउाँपालिका िेत्रलभत्र दताव भएका सवारी साधनमा 
अनसूुची (५) बमोशजम सवारी साधन कर िगाईने र असिु उपर 
गररनेछ । तर, प्रदेि कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था 
भएको अवस्थामा सोवह बमोशजम हनेुछ ।  

७. ववज्ञापन कराः गाउाँपालिका िेत्रलभत्र हनेु ववज्ञापनमा अनसूुची (६) 
बमोशजम ववज्ञापन कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ । तर, प्रदेि 
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कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा 
सोही बमोशजम हनेुछ ।  

८. मनोरन्जन कराः गाउाँपालिका िेत्रलभत्र हनेु मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा 
अनसूुची (७) बमोशजम व्यवसाय कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ 
। तर, प्रदेि कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको 
अवस्थामा सोही बमोशजम हनेुछ । 

९. बहाि ववटौरी िलु्काः गाउाँपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनमावण, रेखदेख वा 
संचािन गरेका अनसूुची (८) मा उल्िेख भए अनसुार हाट बजार वा 
पसिमा सोही अनसूुचीमा भएको व्यवस्था अनसुार बहाि लबरौटी िलु्क 
िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।  

१०. पावकव ङ िलु्काः गाउाँपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधानिाई पावकव ङ 
सवुवधा उपिब्ध गराए वापत अनसूुची (९) बमोशजम पावकव ङ िलु्क 
िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।  

११. टे्रवकङ्ग, कोयोवकड, क्यानोडङ्ग, बन्जी, जशम्पङ्ग, शजपफ्िायर र र् याशफ्टङ्ग 
िलु्काः गाउाँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र टे्रवकङ्ग, कोयोवकड, क्यानोडङ्ग, 
बन्जी, जशम्पङ्ग, शजपफ्िायर र र् याशफ्टङ्ग सेवा वा व्यवसाय संचािन 
गरेवापत अनसूुची (१०) बमोशजम िलु्क िगाइने र असिु उपर  
गररनेछ ।  

१२. सेवा िलु्क, दस्तरुाः गाउाँपालिकािे लनमावण, संचािन वा व्यवस्थापन 
गरेका अनसूुची (११) मा उल्िेशखत स्थानीय पूववधार र उपिब्ध 
गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुचीमा व्यवस्था भए अनसुार 
िलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।  

१३. पयवटन िलु्काः गाउाँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेि गने 
पयवटकहरुबाट अनसूुची (१२) मा उल्िेशखत दरमा पयवटन िलु्क 
िगाईने र असिु उपर गररनेछ । तर, प्रदेि कानून स्वीकृत भई सो 
कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोशजम हनेुछ । 
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१४. कर छुटाः यस ऐन बमोशजम कर लतने दावयत्व भएका व्यशि वा 
संस्थाहरुिाई कुनै पलन वकलसमको कर छुट ददईने छैन ।  

१५. कर तथा िलु्क संकिन सम्बन्धी कायवववलधाः यो ऐनमा व्यवस्था 
अनसुार कर तथा िलु्क संकिन सम्बशन्ध कायवववलध गाउाँपालिकािे 
तोके अनसुार हनेुछ ।  

 
अनसूुची -१ 

(दफा २ साँग सम्बशन्धत) 
गाउाँपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्र िगाउन सक्ने 

एकीकृत सम्पलत करको बावर्वक दर 
१. घरजग्गा कराः  
घरजग्गाको मूल्य करको दर 

कर योग्य एवककृत सम्पशत्तको मलु्य करको दर (वार्वक) 

पवहिो दि िाख रुपैयााँ सम्म रु. १००।- 

त्यसपलछको रु. १० िाख सम्म रु. ३००।- 

त्यसपलछको रु. ३० िाख सम्म रु. ०.०५।- प्रलतित 

त्यसपलछको रु. ५० िाख सम्म रु. ०.२५।- प्रलतित 

त्यसपलछको रु. १ िाख सम्म रु. ०.५०।- प्रलतित 

त्यसपलछको बााँकी रकममा  रु. १.५०।- प्रलतित  
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२. घरजग्गाको मूल्याङ्कन गने तररका 

१. घरजग्गामा कर िाग्ने िेत्रहरुको िालग घरको बनोटको बलगवकरण र 
मूल्याङ्कन देहाय बमोशजम हनेुछाः- 

(क) घरको बनोटको वलगवकरणाः  

(१) लभत्र कााँचो बावहर ईटमा माटोको जोडाई भएका सबै वकलसमका घर र 
काठकाठबाट बनेका घर ।  

(२) लभत्र बावहर पाको ईट वा ढंगामा माटोको जोडाई भएका सबै वकलसमका घर ।  

(३) लभत्रबावहर पाको ईटमा लसमेण्ट वा बज्रको जोडाई भएका सब ैवकलसमका घर ।  

(४) आर.लस.लस. फे्रम स्ट्रक्चरबाट बनेका घर ।  

(ख) घरको मूल्याङ्कन 
घरको बनोट और्त िागत 

दर प्रलत 
वगवफुट 

प्रलतवर्व टुटफुट 
कवि दर 
प्रलतित 

प्रलतित 
जम्मा वर्व 

प्रकरण २(१) (क) (१) 
बमोशजमको घर  

रु.४५०।- ३.०० २५  

प्रकरण २(१)(क) (२) 
बमोशजमको घर 

रु.५३५।- २.०० ३० 

प्रकरण २(१)(क) (३) 
बमोशजमको घर 

रु.५७५।- १.०० ७० 

प्रकरण २(१)(क) (४) 
बमोशजमको घर 

रु.६३५।- ०.७५ १०० 
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(ग) काचो ईट वा माटोको गारो वा बााँस वा काठको टाटी भै फुस, छवािी, खर, 
पसाि र साधारण टीनको छाना भएको घरको मूल्याङ्कन गररने छैन ।  

(घ) लसनेमाहिहरुको भवनको अशघल्िो भाग (मखु्य अलडटोररयम) को मूल्याङ्कन 
गदाव भालथ उल्िेशखत दरमा २५ प्रलतित छुट ददई मूल्याङ्कन गररनेछ ।   

(२) घरजग्गामा कर िाग्ने िेत्रहरुको जग्गाको मूल्याङ्कन गदाव सोको प्रयोजनको 
लनलमत्त गठन स्थानीय सलमलतिे तोके बमोशजम हनेुछ । यसरी नतोवकएको 
हदमा रशजषे्ट्रिन प्रयोजनको िालग मािपोत कायावियिे तोकेको दर बमोशजम 
जग्गाको मूल्याङ्कन गररनेछ ।  

 
अनसूुची -२ 

(दफा ३ साँग सम्बशन्धत) 
गाउाँपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्र िगाउन सक्ने 

भलूम कर (मािपोत) को दर 
 

लस.नं. वगव न्यनुतम ५ रोपनी सम्मको 
रकम 

थप प्रलत रोपनी रकम  

  खेत पाखो खेत पाखो  
१. अब्बि रु. 

२५।- 
रु. १५।- रु. ५।- रु. ४।- 

२. दोयम रु. 
२०।- 

रु. १०।- रु. ४।- रु. ३।- 

३. लसम रु. 
१५।- 

रु. ५।- रु. ३।- रु. २।- 

४. चाहार रु. 
१०।- 

रु. ३।- रु. २।- रु. १।- 
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अनसूुची -३ 

(दफा ४ साँग सम्बशन्धत) 
गाउाँपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्र िगाउन सक्ने 

घर बहाि कर को दर 
१. आफ्नो िेत्रलभत्रको घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, िेड, (छप्पर), कारखाना, 

जग्गा, वा पोखरी परैु वा आंशिक रुपमा बहािमा ददएकोमा सम्बशन्धत धनीबाट 
बहािको रकमको बढीमा दईु प्रलतितससम्म ।  

२. आफ्नो िेत्रलभत्र आफुिे लनमावण, रेखदेख वा संचािन गरेको हाट बजार र 
साववजलनक स्थि, ऐिानी जग्गा वा बाटोको छेउमा अस्थायी पसि थाप्न ददए 
वापत प्रलत वगवफुट मालसक बहाि ववरौट साववक माकादमु गा.वव.स. साववक 
खााँडादेवी गाउाँ ववकास सलमलत अन्तगवतको गाल्पा बजार र साववक लभरपानी 
गाउाँ ववकास सलमलत अन्तगवतको लसत्खा बजारमा रु. पाचाँ र बााँकी राकाथमु, 
मझवुा, लभरपानी, पकरवास, खााँडादेवी, गागिभदौरे र वपङ् खुरीमा दईु रुपैयााँ 
मात्र ।  

अनसूुची -४ 
(दफा ५ साँग सम्बशन्धत) 

गाउाँपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्र िगाउन सक्ने 
व्यवसाय करको वावर्वक दर 

१. व्यापाररक वस्ताुः  
क) चरुोट, रक्सी, ज्वेिरी (सनुका जिप िगाएका गरगहना समेत) लभलडयो, 

क्यासेट ररकडवर तथा प्िेयर आददको थोक तथा खुद्रा व्यापारमा रु. 
७५०।- (सात सय पचार रुपैयााँ) । 

ख) लनमावण सामग्री, कम्प्यटुर, ववद्यतु सामान, क्यामेरा, टेलिलभजन, रेलडयो, 
कापेट, पेट्रोलियम पदाथव जस्ता वस्तकुा थोक तथा खुद्रा व्यापारमा रु. 
५००।- (पााँच सय रुपैयााँ) 
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ग) दैलनक उपभोगका खाद्य पदाथव, सतुी कपडा आददको थोक तथा खुद्रा 
व्यापारमा रु. ५०० ।- (पााँच सय रुपैयााँ) 

२. वविेर्ज्ञ परामिव तथा अन्य व्यवसावयक सेवााः  
वविेर्ज्ञ परामिव तथा व्यवसावयक सेवा वावर्वक करको दर 
क) शचवकत्सक रु. ५००।- 
ख) कववराज रु. ५००।- 
ग) इशन्जलनयर रु. ५००।- 
घ) कानून व्यवसायी रु. ५००।- 
ङ) िेखा परीिक रु. ५००।- 
च) दन्त शचवकत्सक रु. ५००।- 
छ) अनसुन्धानकताव तथा परामरस दाता  रु. ५००।- 
ज) कम्प्यटुर एनालिष्ट तथा प्रोग्रामर रु. ५००।- 
झ) ववमा एजेन्ट  रु. ५००।- 
ञ) सभेयर रु. ५००।- 
ट) अनवुादक रु. ५००।- 
ठ) पि ुशचवकत्सक रु. ५००।- 
ड) िेयर दिाि रु. ५००।- 
ढ) सामान ढुवानीकताव तथा कम्पनी रु. ७५०।- 
ण) संस्थागत पणे्टर रु. ५,०००।- 
त) सतुीजन्य पदाथव रु. २,०००।- 
थ) लनमावण सामग्री रु. १,५००।- 
द) पेट्रोिजन्य सामग्री रु. २,५००।- 
ध) कम्प्यटुर, टेलिलभजन सेवा  रु. १,०००।- 
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३. लनमावण व्यवसायाः  
गाउाँपालिकामा प्रधान कायाविय भएको लनमावण व्यवसायमा रु. २,०००।- 
(दईु हजार रुपैयााँ) 

४. उत्पादन मिुक उद्योगाः  
कोरा माि वा खेर गईरहेको माि समानको वा अन्य माि सामान प्रयोग वा 
प्रिोधन गरी माि सामान उत्पादन गने उद्योग व्यवसायमा रु. २,०००।- 
(दईु हजार रुपैयााँ) 

५. उजावमिुक उद्योगाः  
जिश्रोत, वाय,ु सौयविशि, कोइिा, प्राकृलतक तेि, ग्यास, वायोग्यास तथा 
अन्य स्रोतहरुबाट उजाव पदैा गने उद्योग व्यवसायमा रु. २,०००।- (दईु 
हजार रुपैयााँ) 

६. कृवर् तथा वनजन्य उद्योगाः  
मूिताः कृवर् वा वन पैदावरमा आधाररत उद्योग व्यवसायमा रु. १,५००।- 
(एक हजार पााँच सय रुपैयााँ) 

७. खलनज उद्योगाः  
खनीज उत्खनन ्वा प्रिोधन गने उद्योग व्यवसायमा रु. १,५००।- (एक 
हजार पााँच सय रुपैयााँ) 

८. पयवटन उद्योगाः  
पयवटन, आवास, मोटेि, होटेि, रेषु्टरा, ररसोटव, ट्राभि एजेन्सी, स्कीइङ, 
ज्िाइलडङ, वाटर र् याशफ्टङ, पदयात्रा, हटएयर व्यािलुनङ, प्यारा सेलिङ, 
गल्फकोसव, पोिो, अश्वारोहण आदद उद्योग व्यवसायमा रु. १,०००।- (एक 
हजार रुपैयााँ) 

  
खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा



खण्ड १) संख्या ६ स्थानीय राजपत्र भाग १ लमलत २०७४।०४।०१ 

10 
 

९. सेवा उद्योगाः  
छापाखाना, परामिव सेवा शजलनङ्ग तथा वेलिङ्ग व्यवसाय, चिशचत्र व्यवसाय, 
साववजलनक पररवहन व्यवसाय, फोटोग्राफी, प्रयोगिािा, हवाई सेवा, िीत 
भण्डार आदद उद्योग व्यवसायमा रु. ४००।- (चार सय रुपैयााँ) 

१०. लनमावण उद्योगाः  
सडक, पिु, रोपव,े ट्रलिवस, टनेि, फ्िाइङ वृज तथा औद्योलगक, व्यापाररक 
एवं आवास कम्प्िेक्स आदद लनमावण गरी संचािन गने उद्योग व्यवसायमा रु. 
१,०००।- (एक हजार रुपैयााँ) 

११. संचार सेवााः  
क) लनजी िेत्रको हिुाक सेवामा रु. ४००।- (चार सय रुपैयााँ मात्र) 
ख) लनजी िेत्रका टेलिफोन, फ्याक्स सेवा, फोटोकपी, मोबाइि फोन, 

आइएसलड, एसटीडी, इमेि, इन्टरनेट, रेलडयो पेशजङ आदीमा रु. ४००।- 
(चार सय मात्र) 

ग) कुररयर सेवा रु. ४००।- (चार सय मात्र) 
१२. ववत्तीय सेवााः  

ववत्तीय सेवा करको दर (वावर्वक) 
क) नेपाि सरकारको पूणव 
स्वालमत्वमा रहेको बाहेक आलथवक 
कारोबार गने वाशणज्य बैंक 

रु. १०,०००।- (दि हजार 
रुपैयााँ) 

ख) आलथवक कारोबार समेत गने 
ववत्तीय कम्पनीको मखु्य कायाविय 

रु. ७,०००।- (सात हजार रुपैयााँ) 

ग) ववत्तीय कम्पनी िाखा कायाविय रु. २,०००।- (दईु हजार रुपैयााँ) 
घ) ववमा कम्पनी रु. ७,०००।- (सात हजार रुपैयााँ) 
ङ) ववदेिी मदु्रा सटही  रु. १,५००।- (एक हजार पााँच 

सय रुपैयााँ) 
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च) लधतोपत्र कारोबार रु. १,५००।- (एक हजार पााँच 
सय रुपैयााँ) 

छ) सहकारी बैंक रु. १,५००।- (एक हजार पााँच 
सय रुपैयााँ) 

ज) बचत ऋण तथा सहकारी 
संस्था 

रु. १,५००।- (एक हजार पााँच 
सय रुपैयााँ) 

 
  १३. स्वास््य सेवााः  

स्वास््य सेवा करको दर (वावर्वक) 
क) गैरसरकारी अस्पताि रु. २,०००।- (दईु हजार रुपैयााँ) 
ख) नलसवङ्ग होम रु. ३,०००।- (तीन हजार रुपैयााँ) 
ग) शल्कलनक तथा ल्याब रु. १,०००।- (एक हजार रुपैयााँ) 

 

१४. शििा सेवा 

शििा सेवा करको दर (वावर्वक) 
क) लनजी िेत्रका स्कुि, 
क्याम्पस, ववश्वववद्यािय 

रु. ५,०००।- (पााँच हजार रुपैयााँ) 

ख) तािीम तथा अनसुन्धान 
केन्द्र 

रु. १,५००।- (एक हजार पााँच सय 
रुपैयााँ) 

ग) टाईवपङ्ग, कम्प्यटुर तथा भार्ा 
प्रशििण संस्था  

रु. १,५००।- (एक हजार पााँच सय 
रुपैयााँ) 

घ) अन्तरावष्ट्रय गैर सरकारी 
संस्था 

रु. २,५००।- (दईु हजार पााँच सय 
रुपैयााँ) 

१५. ममवत संभार सेवा 
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ममवत संभार सेवा करको दर (वावर्वक) 
क) हेभी इशक्वपमेन्ट बस, ट्रक, 
कार, मोटर साईकि, टेम्पो 
ममवत कारखाना 

रु. १,०००।- (एक हजार रुपैयााँ) 

ख) साइकि ममवत कारखाना रु. ५००।- (पााँच सय रुपैयााँ) 
ग) रेलडयो, वट.भी. घडी, प्रेिर 
कुकर, वहटर, टेलिफोन सेट, 
ववद्यतु सामग्री ममवत केन्द्र  

रु. ५००।- (पााँच सय रुपैयााँ) 

१६. अन्य सेवााः 
अन्य सेवा करको दर (वावर्वक) 

क) वैदेशिक रोजगार सेवा रु. १,०००।- (एक हजार 
रुपैयााँ) 

ख) स्वदेिी रोजगार सेवा रु. ५००।- (पााँच सय रुपैयााँ) 
ग) सेके्रटररयि सेवा  रु. १०००।- (एक हजार 

रुपैयााँ) 
घ) हाउशजङ्ग कम्पनी तथा घर जग्गा 
खरीद वववक्र (ररयि स्टेट) 

रु. १,५००।- (एक हजार पााँच 
सय रुपैयााँ) 

ङ) व्यटी पािवर, केि श्रृगार, ड्राई 
शक्िनसव, फोटो स्टुलडयो, लसिाई आदद 

रु. ५००।- (पााँच सय रुपैयााँ) 

च) साईनबोडव बनाउने पेशन्टङ्ग सेवा रु. ५००।- (पााँच सय रुपैयााँ) 
छ) पि ुबधिािा रु. ५००।- (पााँच सय रुपैयााँ) 
ज) मास ुववके्रता रु. ५००।- (पााँच सय रुपैयााँ) 
झ) फुि र ववरुवा ववके्रता रु. ५००।- (पााँच सय रुपैयााँ) 
ञ) पिु हाउस  रु. ५००।- (पााँच सय रुपैयााँ) 
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ट) खोटो व्यवसायी रु. ५००।- (पााँच सय रुपैयााँ) 
ठ) भााँडाकुाँ डा ववके्रता रु. ५००।- (पााँच सय रुपैयााँ) 
ड) स्टि, काठ, फलनवचर ववके्रता रु. ५००।- (पााँच सय रुपैयााँ) 
ढ) खेिौना, उपहार (लगफ्ट) ववके्रता रु. ५००।- (पााँच सय रुपैयााँ) 
ण) केविु, नेटववकव ङ्ग रु. १,०००।- (एक हजार 

रुपैयााँ) 

१७. अन्य व्यवसाय 
अन्य व्यवसाय सेवा करको दर (वावर्वक) 

क) पाकव , वपकलनकस्पट  रु. ८००।- (आठ सय रुपैयााँ) 
ख) क्यालसनो चिाउन नपाउने 
ग) टुर अपरेटर  रु. २,५००।- (दईु हजार पााँच सय 

रुपैयााँ) 
घ) मसाज पािवर रु. १,०००।- (एक हजार रुपैयााँ) 

१८. अस्थायी हाट बजार वा घमु्ती पसिाः  
यस अनसूुचीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन अस्थायी 
हाटबजारमा वा घमु्ती पसि राखी गररने देहायको व्यवसायमा पटके रुपमा 
देहाय बमोशजम व्यवसाय कराः  

१. घमु्ती (मोवाईि) पसि, खुन्चा समेतमा     रु. २०।- (ववस रुपैयााँ) 
२. चौपाया प्रलत गोटा                       रु. २०।- (ववस रुपैयााँ) 
३. हााँस कुखुरा आदद प्रलत                  रु. ५।- (पााँच रुपैयााँ) 
४. साग सब्जी र फिफुि पसि             रु. ५।- (पााँच रुपैयााँ) 
५. अन्य                                रु. ५।- (पााँच रुपैयााँ) 

१९. मालथको बलगवकरणमा समावेि नभएका सेवा, व्यवसायको कारोबार र स्तर 
हेरी वावर्वक रु. २००।- (दईु सय रुपैयााँ) 
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अनसूुची-५ 

(दफा ६ साँग सम्बशन्धत) 
गाउाँपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्र िगाउन सक्ने सवारी करको वावर्वक दर 

सवारी दताव तथा वावर्वक सावरी कराः 
 

सवारी दताव तथा वावर्वक सावरी 
कर 

करको दर (वावर्वक) 

१. बस, ट्रक, िरी र अन्य हेभी 
गाडीमा  

रु. १०००।- (एक हजार रुपैयााँ) 

२. भाडाका कार, जीपमा रु. २००।- (दईु सय रुपैयााँ) 

३. भाडाको टेम्पोमा  रु. १००।- (एक सय रुपैयााँ) 

४. भाडाको लमनीबसमा  रु. ५००।- (पााँच सय रुपैयााँ) 

५. लनजी कार, टेम्पो, लमलनबस रु. १००।- (एक सय रुपैयााँ) 

६. स्कुटर, मोटरसाइकि तथा 
अन्य सवारी साधनमा  

रु. ५०।- (पचास रुपैयााँ) 

७. ठिागाडा तथा ररक्सामा  रु. १५।- (पन्र रुपैयााँ) 

 

द्रष्टव्याः एक गाउाँपालिकािे सवारी दताव तथा वावर्वक कर लिएपलछ अको 
गाउाँपालिकािे त्यस्तो सवारी दताव तथा वावर्वक कर लिन पाउने छैन ।  
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अनसूुची-६ 
(दफा ७ साँग सम्बशन्धत) 

गाउाँपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्र िगाउन सक्ने ववज्ञापन करको दर 
क्र.स. ववज्ञापनको प्रकृलत करको दर 
१. गाडीमा सामान बोकी ववज्ञापन गने 

(प्रलतपटक) 
रु. १००।- (एक सय 
रुपैयााँ) 

२. स्टि राखी ववज्ञापन गने रु. १००।- (एक सय 
रुपैयााँ) 

३.  कन्सटव (प्रलतपटक) रु. २००।- (दईु सय 
रुपैयााँ) 

४.  तिु व्यानर राखी ववज्ञापन 
(प्रलतपटक) 

रु. २००।- (दईु सय 
रुपैयााँ) 

अनसूुची-७ 
(दफा ८ साँग सम्बशन्धत) 

गाउाँपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्र िगाउन सक्ने 
मनोरन्जन करको दर 

१.   लसनेमा हि, लभलडयो हि, सााँस्कृलतक प्रदविनहि, लथयटर सङगीत, मनोरन्जन 
प्रदविन स्थि, ऐलतहालसक स्थि, परुाताशत्वक स्थि एवं धालमवक महत्वका 
सम्पदाको प्रवेि िलु्कमा दईु प्रलतित कर िाग्ने छ । 

 तर, ऐलतहालसक स्थि, परुाताशत्वक स्थि र धालमवक महत्वका सम्पदामा प्रवेि 
गदाव नेपािी नागररकिाई यस प्रकरण बमोशजम िलु्क लिन पाईने छैन ।  

२. जादु, सकव स, चटक आदीमा प्रलत ददन २००।- (दुईसय रुपैयााँ) कर 
लिईनेछ । 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा



खण्ड १) संख्या ६ स्थानीय राजपत्र भाग १ लमलत २०७४।०४।०१ 

16 
 

अनसूुची-८ 
(दफा ९ साँग सम्बशन्धत) 

गाउाँपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्र िगाउन सक्ने  
बहाि लबटौरी िलु्कको दर 

१. आप्नो िेत्र लभत्र आफूिे लनमावण रेखदेख वा संचािन गरेको हाट बजार र 
साववजलनक स्थि, ऐिानी जग्गा वा बाटोको छेउमा अवस्थायी पसि थाप्न 
ददए वापत प्रलत वगवफुट मालसक बहाि ववरौटी साववक माकादमु गा.वव.स. 
साववक खााँडादेवी गाउाँ ववकास सलमलत अन्तगवतको गाल्पा बजार र साववक 
लभरपानी गाउाँ ववकास सलमलत अन्तगवतको शित्खा बजारमा रु. पााँच र बााँकी 
राकाथमु, मझवुा, लभरपानी, पकरबास, खााँडादेवी, गागिभदौरे, वपङु्खरीमा दईु 
रुपैयााँ मात्र ।  

अनसूुची-९ 
(दफा १० साँग सम्बशन्धत) 

गाउाँपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्र िगाउन  
पावकव ङ िलु्कको दर 

क्र.स. सवारी साधन करको दर 

१. बस, ट्रक, िरी र अन्य हेभी 
गाडीमा  

रु. ५०।- (पचास रुपैयााँ) 

२. कार, जीप, टेम्पो लमलनबस रु. २५।- (पशचचस रुपैयााँ) 

३.  स्कुटर, मोटरसाइकि तथा 
अन्य सवारी साधनमा 

रु. १०।- (दि रुपैयााँ) 
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अनसूुची-१० 
(दफा ११ साँग सम्बशन्धत) 

गाउाँपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्र िगाउन  
टे्रवकङ्ग, कोयोवकड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जशम्पङ्ग, शजपफ्यािायर र र् याशफ्टङ्ग िलु्कको  

वावर्वक दर 
१. टे्रवकङ्ग, कोयोवकड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जशम्पङ्ग, शजपफ्यािायर र र् याशफ्टङ्ग सेवा 

वा व्यवसाय संचािन गने संस्थाबाट वावर्वक ५००।- (पााँच सय रुपैया) 
लिइनेछ ।  

 
अनसूुची-११ 

(दफा १२ साँग सम्बशन्धत) 
गाउाँपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्र िगाउन सक्ने 

स्थानीय पूवावधार र उपिब्ध गराईएको सेवा िलु्कको दर 
लस.नं. वववरण दररेट कैवफयत 
१. घर जग्गा नामसारी लसफाररस २००  

२. मोही िगत किा लसफाररस २००  

३. घर कायम लसफाररस २००  

४. छात्र बृशत्त लसफाररस लनिलु्क  

५. ववपन् न ववद्याथी छात्र बृशत्त 
लसफाररस 

१५०  

६.  अपाङ्ग लसफाररस लनिलु्क  

७. अस्थायी बसोवास लसफाररस १००  

८. स्थायी बसोवास लसफाररस २००  

९. नागररकता र प्रलतलिवप लसफाररस ५० र 
१०० 
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१०. अंलगकृत नागररकता लसफाररस ५००  

११. आलथवक अवस्था कमजोर वा 
ववपन् नता प्रमाशणत 

लनिलु्क  

१२. आलथवक अवस्था बलियो वा 
सम्पन् नता प्रमाशणत 

१०००  

१३. ववद्यतु जडान लसफाररस २००  

१४. धारा जडान लसफाररस २००  

१५. शजववत रहेको लसफाररस १००  

१६. दवुै नाम गरेको व्यशि एउटै हो 
भन् ने लसफाररस/ फरक जन्मलमलत 
संिोधन लसफाररस 

१००  

१७. जग्गा मूल्याङ्कन लसफाररस र 
प्रमाशणत 

५००  

१८. व्यवसाय बन्द लसफाररस १००  

१९. व्यवसाय संचािन नभएको 
लसफाररस 

१००  

२०. व्यापार व्यवसाय नभएको लसफाररस १००  

२१. कोट फी लमनाहा लसफाररस लनिलु्क  

२२. नावािक पररचयपत्र लसफाररस १००  

२३. चौपाय सम्बन्धी लसफाररस १००  

२४. व्यवसाय दताव लसफाररस ३००  

२५. उद्योग ठाउाँसरी लसफाररस ३०००  

२६. ववद्यािय ठाउाँसरी लसफाररस १०००  

२७. आन्तररक बसाईसराई लसफाररस १००  

२८. व्यशिगत वववरण लसफाररस १००  
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२९. जग्गा दताव लसफाररस २००  

३०. संरिक लसफाररस (व्यशिगत) १००  

३१. संरिक लसफाररस (संस्थागत) १००  

३२. नेपाि सरकारको नाममाबाटो 
कायम लसफाररस 

लनिलु्क  

३३. शजववत संगको नाता प्रमाशणत १००  

३४. मतृक संगको नाता प्रमाशणत १००  

३५. कोठाखोल्ने कायव/रोहवरमा वस्ने 
कायव 

१५०  

३६. लनिलु्क वा सिलु्क स्वास््य 
उपचार लसफाररस 

लनिलु्क  

३७. अन्य कायावियको माग अनसुार 
वववरण खुिाईपठाउने कायव 

लनिलु्क  

३८. संस्था दताव लसफाररस २००  

३९. घरबाटो प्रमाशणत २००  

४०. चार वकल्िा प्रमाशणत २००  

४१. जन्म लमलत प्रमाशणत १००  

४२. वववाह प्रमाशणत १००  

४३. कागज मन्जरुीनामा प्रमाशणत १००  

४४. हकवािा वा हकदार प्रमाशणत १००  

४५. अवववावहत प्रमाशणत १००  

४६. जग्गा रेखाङ्कनको कायव वा सो 
कायवमा रोहवर 

२००  

४७. जग्गा धनीपूजाव हराएको लसफाररस १००  

४८. पूजावमा घर कायम गने लसफाररस २००  
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  मूल्य रू.1०।- 
 

  
४९. अंग्रजेी लसफाररस तथा प्रमाशणत प्रलत पेज 

२०० 
 

५०. लमिापत्र कागज/उजरुी दताव १००  

५१. जन्म दताव  ५०  

५१. मतृ्य ुदताव ५०  

५२. वसाई सराई आउने/जाने दताव  १००  

५३. पक्का घरको सशजवलमन वापत ५००  

 
अनसूुची-१२ 

(दफा १३ साँग सम्बशन्धत) 
गाउाँपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्र िगाउन सक्ने 

पयवटन िलु्कको दर 
१. खााँडादेवी गाउाँपालिका लभत्र प्रवेि गने आन्तररक पयवटकबाट प्रलत पयवटक रु. 

२५।- (पशचचस रुपैया) िलु्क लिइनेछ ।  
  तर, ववद्याथीहरुिाई पयवटक िलु्क लिइने छैन ।  
२. खााँडादेवी गाउाँपालिका िेत्रलभत्र प्रवेि गने ववदेिी पयवटकबाट प्रलत पयवटक 

रु. २००।- (दईु सय रुपैया) िलु्क लिइनेछ । 
  तर, ववद्याथीहरुबाट िाग्ने िलु्कको पचचास प्रलतित मात्र िलु्क लिइनेछ।  
 

;efaf6 kfl/t ldltM @)&$.)#.#) 

k|df0fLs/0f ldltM @)&$.)$.)! 

              cf1fn],  

                                    b'uf{ s'df/L bfxfn 
                                  k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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