
रराजपपर गराउउँपराललिकराकको आलरर्थिक ऐन

रराजपपर गराउउँपराललिकरा अरर्थि सम्बन्धधी पपरस्तरावलिराई कराररार्थिन्वरन गनर्थि  बननेकको ऐन

पपरस्तरावनरा

रराजपपर गराउउँपराललिकराकको आलरर्थिक वरर्थि  2075/076 कको अरर्थि सम्बन्धधी पपरस्तरावलिराई कराररार्थिन्वरन गनर्थिकको लनलमित्त स्ररानधीर
कर तररा शपल्क ससंकलिन गनर, छपट लदिनने तररा आर ससंकलिनकको पपरशरासलनक व्रवस्ररा गनर्थि वराञ्छनधीर भएककोलिने, 

ननेपरालिकको ससंलवधरानकको धराररा 288 कको उपधराररा (2) बमिकोलजमि रराजपपर गराउउँ सभरालिने रको ऐन बनराएकको छ । 

1. ससंलक्षिप्त नराम र पपररारम्भ : (1) रस ऐनकको नरामि “आलरर्थिक ऐन, 20 ७५” रहनेकको छ ।
 (2) रको ऐन 207 ५ सरालि शपररावण 1 गतनेदिनेलखि रराजपपर गराउउँपराललिकरा कनेतपरमिरा लिरागग हपननेछ।

2. सम्पलत कर : रररासलशघपर करानगन लनमिरार्थिण गरधी कराररार्थिन्वरनमिरा ल्रराइननेछ ।
3. भभलम कर  (मरालिपकोत):  गराउउँपराललिकरा कनेतपरलभतपर अनपसगचीधी (१)  बमिकोलजमि भगलमि कर  (मिरालिपकोत)  लिगराइनने  र

असगलि उपर गलरननेछ । 
4. घर वहरालि कर : गराउउँपराललिकरा कनेतपरलभतपर कप ननै व्रलकत वरा ससंस्ररालिने भवन, घर, पसलि, ग्ररारनेज, गकोदिरामि, टहररा,

छप्पर, जग्गरा वरा पकोखिरधी प परनै आसंलशक तवरलिने वहरालिमिरा लदिएककोमिरा अन पसगचीधी (२) बमिकोलजमि घर जग्गरा वहरालि कर
लिगराइनने र असगलि गलरननेछ । 

5. व्रवसरार करर गराउउँपराललिकरा कनेतपरलभतपर व्ररापरार,  व्रवसरार वरा सनेवरामिरा पगउँजधीगत लिगरानधी र आलरर्थिक करारकोवरारकरा
आधरारमिरा  अनपसगचीधी (३)  बमिकोलजमि  व्रवसरार  कर  लिगराइनने  र  असगलि  उपर
गलरननेछ ।

6. जलडिबपटधी, कवराडिधी र जधीवजन्तप करर गराउउँपराललिकरा कनेतपरलभतपर कप ननै व्रलकत वरा ससंस्ररालिने ऊन, खिकोटको, जलडिबपटधी,
वनकस,  कवराडिधी  मिरालि  र  पपरचललित  करानगनलिने  लनरनेध गलरएकको  जधीवजन्त प वराहनेककरा  अन्र  मिमत  वरा  मिरालरएकरा
जधीवजन्त पकको  हराडि,  लसङ,  प्वराउँखि,  छरालिरा  जस्तरा  बस्त पकको  व्रवसरालरक  करारकोवरार  गरनेवरापत  अन पसगचीधी (४)
बमिकोलजमिकको कर लिगराइनने र असगलि उपर गलरननेछ ।

7. सवरारधी सराधन करर गराउउँपराललिकरा कनेतपरलभतपर दितरार्थि  भएकरा सवरारधी सराधनमिरा अन पसगचीधी (५)  बमिकोलजमि  सवरारधी
सराधन कर लिगराइनने र असपलि उपर गलरननेछ ।तर,  पपरदिनेश करानगन स्वधीकम त भई सको करानगनमिरा अन्रररा व्रवस्ररा
भएकको अवस्ररामिरा सकोहधी बमिकोलजमि हपननेछ ।

8. लवज्ञरापन करर गराउउँपराललिकरा कनेतपरलभतपर हपनने  लवजरापनमिरा अनपसगचीधी (६)  बमिकोलजमि लवजरापन कर लिगराइनने  र
असगलि उपर गलरननेछ ।तर, पपरदिनेश करानगन स्वधीकम त भई सको करानगनमिरा अन्रररा व्रवस्ररा भएकको अवस्ररामिरा सकोहधी
बमिकोलजमि हपननेछ ।

9. मनकोरन्जन करर गराउउँपराललिकरा कनेतपरलभतपर हपनने मिनकोरञ्जन व्रवसरार सनेवरामिरा अनपसगचीधी (७) बमिकोलजमि व्रवसरार
कर लिगराइनने र असपलि उपर गलरननेछ ।तर,  पपरदिनेश करानगन स्वधीकम त भई सको करानगनमिरा अन्रररा व्रवस्ररा भएकको
अवस्ररामिरा सकोहधी बमिकोलजमि हपननेछ ।

10. बहरालि लबटटौरधी शपल्कर गराउउँपराललिकरा कनेतपरलभतपर आफप लिने  लनमिरार्थिण,  रनेखिदिनेखि वरा ससंचरालिन गरनेकरा हराट बजरार वरा
पसलिमिरा  रस  पपरकरारकको बहरालि  लबटटौरधी  शपल्क  लिगराइनने  र  असगलि  उपर
गलरननेछ ।रस्तरा शपल्कहरुकको दिर गराउउँपराललिकराकको आफ्ननै ससंरचनरा तररार भइसकने पलछ लनधरार्थिरण गरधी लिगराइननेछ ।

11. परालकर्थि ङ शपल्कर गराउउँपराललिकराकनेतपरलभतपर कप ननै सवरारधी सराधनलिराई परालकर्थि ङ स पलवधरा उपलिब्ध गरराए वरापत अन पसगचीधी
(८) बमिकोलजमि परालकर्थि ङ शपल्क लिगराइनने र असगलि उपर गलरननेछ।
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12. टप रनेलकङप ग,  ककोरकोलकडि,  क्ररानकोइङप ग,  बन्जधी  जलम्पङप ग,  लजपफ्लिरारर  र  र प् रराफ्टधीङप ग  शपल्कर
गराउउँपराललिकरालिने  आफ्नको  कनेतपरलभतपर  टपरनेलकङ्ग,  करारकोलकडि,  कररानकोइङ्ग,  बन्जधी  जलम्पङ्ग,  लजपफ्लिरारर  र
रीप रराफ्टधीङ्गसनेवरा वरा व्रवसरार ससंचरालिन गरनेवरारत अन पसगचीधी (९)  बमिकोलजमिकको शपल्क लिगराइनने र असगलि उपर
गलरननेछ ।

13. सनेवरा शपल्क,  दस्तपरर गराउउँपराललिकरा लनमिरार्थिण,  ससंचरालिन वरा व्रवस्ररापन गरनेकरा अनगसगचीधी १० मिरा  उलल्लिलखित
स्ररानधीर पगवरार्थिधरार र उपलिब्ध गरराइएकको सनेवरामिरा सनेवरागपरराहधीबराट सकोहधी अनपसगचीधीमिरा व्रवस्ररा भए अनपसरार शपल्क
लिगराइनने र असगलि उपर गलरननेछ ।

14. परर्थिटन  शपल्क  :  गराउउँपराललिकरालिने  आफ्नको  कनेतपरलभतपर पपरवनेश गनर  परर्थिटकहरुवराट कप ननै  पलन पपरकरारकको शपल्क
असपलि गलरननेछ  ।तर,  पपरदिनेश  करानगन  स्वधीकम त  भई  सको  करानगनमिरा  अन्रररा  व्रवस्ररा  भएकको  अवस्ररामिरा  सकोहधी
बमिकोलजमि हपननेछ ।

15. वनजन्र पदरारर्थि  दस्तपरर गराउउँपराललिकरा कनेतपरलभतपरकरा वनहरुबराट व्रवसरालरक पपररकोजनकरा लिरालग कराठ लनकरासधी
गदिरार्थि अनपसगचधी ११ बमिकोलजमि दिस्त पर लिगराइननेछ ।

16. नदधीजन्र पदरारर्थि  दस्तपरर गराउपराललिकरा कनेतपरलभतपरकरा खिकोलिरानरालिरा र नदिधीहरुबराट गराउउँपराललिकरा लभतपरकको लवकरास
लनमिरार्थिण तररा गराउउँपराललिकरा कनेतपरलभतपरकरा जनतराकको घररारसधी पपररकोजनकरा लिरालग अनपसगचधी १२ बमिकोलजमिकको दिस्त पर
लिरागराइननेछ । व्रवसरालरक पपररकोजनकरा लिरालग लनकरासधी गदिरार्थि गराउउँ करारर्थिपराललिकराकको लनणर्थिर बमिकोलजमि गलरननेछ ।

17. नक्सरापरास सम्बन्धधी दस्तपरर रस गराउउँपराललिकरा लभतपर भवन वरा घर लनमिरार्थिण गदिरार्थि अलनवरारर्थि रुपमिरा नकसरा परास गन पर्थि
पनरछ । रस्तको नकसरा परास सम्बन्धधी दिस्त पर अनपसगचधी १३ बमिकोलजमि हपननेछ ।

18.   कर छप ट : रस ऐन बमिकोलजमि कर लतनर दिरालरत्व भएकरा व्रलकत वरा ससंस्रराहरुलिराई कप ननै पलन लकलसमिकको कर छपट
लदिईनने छनैन । 

19. कर तररा शपल्क ससंकलिन सम्बलन्ध करारर्थि लवलधर रको ऐनमिरा भएकको व्रवस्ररा अन पसरार कर तररा शपल्क ससंकलिन
सम्बलन्ध करारर्थिलवलध गराउउँपराललिकरालिने तकोकने  अनपसरार हपननेछ ।

20. ससंशकोधन तररा खरारनेजधीर रको ऐन गराउउँसभराकको दि पईलतहराइ बहपमितबराट खिरारनेज गनर्थि सलकननेछ भनने सरामिरान्र बहपमितबराट
आवश्रक ससंशकोधन गनर्थि सलकननेछ ।

अनपसभचधी–१
भगलमिकर ( मिरालिपकोत)
१ १ कट्ठरादिनेलखि ३ कट्ठरासम्मि एकमि पष्ठ १० रुपनैरराउँ
२ ३ कट्ठरादिनेलखि २० कट्ठरा ६० रुपनैरराउँ पपरलत लवगराहरा
३ १ लवगराहरा दिनेलखि डिनेढ लबगराहरा ७० रुपनैररा पपरलत लवगराहरा
४ डिनेढ लबगराहरादिनेलखि ३ लबगराहरा १०० रुपनैररा पपरलत लवगराहरा
५ ३ लवगराहरा दिनेलखि ५ लवगराहरा २०० रुपनैररा पपरलत लवगराहरा

६ ५ लवगराहरा दिनेलखि १० लबगराहरा ५०० रुपनैरराउँ पपरलत लवगराहरा
७ १० लबगराहरादिनेलखि मिरालर १००० रुपनैरराउँ पपरलत लवगराहरा

अनपसभचधी–२
घर बहरालि कर
१ ग्ररारनेज, गकोदिरामि, जग्गरा वरा पकोखिरधी १२ पपरलतशत ससंलघर समिनेत
२ बराउँकधी सबनै पपरकरारकरा घर बहरालि १२ पपरलतशत ससंलघर समिनेत
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नकोट–सलघर सरकरारलिने १० पपरलतशत र २ पपरलतशत गराउपराललिकरालिने बहरालि कर ललिएपलछ १२ पपरलतशत घर बहरालि कर ललिनने रलदि ससंलघर सरकरारलिने 
उकत कर नललिएमिरा १० पपरलतशत गराउपराललिकरालिने मिरातपर घरबहरालि कर ललिनने ।

अनपसभचधी–३

क. व्रवसरार कर
उदकोगहरुर
१ कप टरानधी लपसरानधी र तनेलि लमिलि १५००
२ फलनर्थिचर उदकोग ७५००
३ दिरानरा उदकोग ४०००
४ करापधी उदकोग ३०००
५ मिनैनबत्तधी उदकोग ५००
६ पकोल्टपरधी फमिर्थि सरानको १०००
७ पकोल्टपरधी फमिर्थि ठपलिको २०००
८ स लमिलि १००००
९ लमिलि कप टरानधी लपसरानधी मिरातपर १०००
१० तकोरधी पनेल्नने लमिलि ५००
११ मिसलिरा लमिलि ७००
१२ लचउररा लमिलि १०००
१३ डिनेरधी उदकोग १५००
१४ डिनेरधी पसलि ५००
१५ कप लकज। पराउरकोटधी उदकोग १०००
१६ उपभकोग्र वस्तप उत्परादिन उदकोग १०००
१७ कम लर तररा वनजन्र उदकोग १०००
१८ लबस्कप ट तररा दिरालिमिकोठ उदकोग १०००
१९ वरारकोग्ररास र सटौरर्थि शलकत उत्परादिन उदकोग २०००
२० कसं लकप रट/ब्लिक उदकोग २५००
२१ बनेत बराउँसकको उदकोग १०००
२२ कम लर औजरार उदकोग १०००
२३ कप रसर उदकोग ५००००
२४ अफसनेट पपरनेस २०००
२५ लिनेटर पपरनेस १०००
२६ जपत्तरा चप्पलि उदकोग २०००
२७ इटरा उदकोग लचम्नधी ३५०००
२८ इटरा उदकोग सराधरारण भ पसने १००००
२९ मिनेटलि/लगपरलि उदकोग २०००
३० हकोलजररारधी उदकोग २०००
३१ चराउलमिन उदकोग १५००
३२ लमिनरलि वराटर उदकोग ५०००
३३ आल्मिपलनरमि उदकोग ५०००

खि. कम लर व्रवसरार
१ भनैसधीपरालिन व्रवसरार ५००
२ गराइपरालिन व्रवसरार ५००
३ बराखिपररापरालिन व्रवसरार ५००
४ बङ्गपर परालिन ५००
५ फप रनेस हराउस/मिराछरा मिरास प पसलि १०००
६ ककोल्डि स्टकोर ५०००
७ तरकरारधी तररा फलिफग लि पसलि ५००
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ग. व्ररापरालरक वस्त प
१ लडिपराटर्थिमिनेन्टलि स्टकोर ५०००
२ मिकोटरसराइकलि सकोरुमि ६०००
३ लनमिरार्थिण सरामिगपरधी, सरानको/ठपलिको लमिकस्चर मिनेलशन २०००/५०००

४ चपरकोट लडिलिर ८०००
५ चपरकोट पसलि ४०००
६ रकसधी तररा मिलदिरराजन्र पसलि रु ३ लिराखिसम्मिकको ३०००
७ रकसधी तररा मिलदिरराजन्र पसलि रु ३ लिराखिभन्दिरा मिरालर ५०००
८ रकसधी तररा मिलदिरराजन्र लडिलिर १००००
९ लसडिधी लडिलभलडि तररा खिपदिपररा इलिनेकटपरकोलनकस सरामिरान १५००
१० मिकोबराइलि पसलि २०००
११ पपस्तक पसलि १०००
१२ पतपरपलतपरकरा पसलि ५००
१३ परान पसलि ५००
१४ तमिराखिप पसलि १०००
१५ कलिर ल्रराब १५००
१६ तररारधी पकोसराक उदकोग ५०००
१७ चस्मिरा पसलि ५००
१८ लबजपलिधी पसलि इलिनेलकटपरकलि २५००
१९ सवरारधीसराधन पराटर्थिप पजरार्थि मिकोटर पराटर्थिसप ३०००
२० कस्मिनेलटक पसलि १५००
२१ टरारर ट्रपब पसलि १०००
२२ पनेटपरकोलि पम्प २००००
२३ कपडिरा पसलि २०००
२४ औरधधी पसलि ३०००
२५ भनेटनेरनरधी / एगपरको औरधधी पसलि १५००
२६ लकररानरा पसलि रकोक लबकप रनेतरा ४०००
२७ लकररानरा पसलि फप टकर लबकप रनेतरा सरानको/ ठपलिको १०००/१५००
२८ भराउँडिरा पसलि १५००
२९ खिनेलिटौनरा पसलि १०००
३० जपत्तरा पसलि १०००
३१ मिकोटरसराइकलि वकर्थि सप २०००
३२ सराइकलि लबकप रधी सकोरुमि १०००
३३ सराइकलि वकर्थि सप ५००
३४ लरकलणडिसन सवरारधी मिकोटरसराइकलि २५००
३५ सपन चराउँदिधी पसलि ५०००
३६ पगजरा सरामिगपरधी पसलि २००
३७ हनेरर कलटङ सनैलि पन १०००
३८ डिपरराइलभङ इलन्स्टच्र पट ५०००
३९ फ्लिनेकस लपपरन्ट सनेवरा ४०००
४० प्लिरालष्टक सरामिगपरधी पसलि २०००
४१ ग्रराउँस पसलि ३०००
४२ ककोल्डि लडिपरङ्स लडिलिर ३०००
४३ ककोल्डि लडिपरङ्स पसलि १५००
४४ लमिठराई पसलि/ लमिष्ठरान्न भणडिरार १०००
४५ बकोटलबरुवरा नसर्थिरधी ५००
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४६ कने बलि लिराईन पपरशरारण २५००
४७ एफ एमि पपरशरारण ५०००
४८ इन्टरननेट सनेवरा पपरदिरारक ५०००
४९ सरामि पदिरालरक एफ एमि रनेलडिरको २०००
५० पपलि हराउस/इस्नपकर २५००
५१ टपररान्सपकोटर्थि सनेवरा २०००
५२ मिराटराकरा भराउँडिरा ५००
५३ मिरादिलि/ससंगधीत सरामिगपरधी ५००
५४ डिरालिरा नराङलिरा पसलि २००
५५ सकोलिरार परावर सप्लिरारसर्थि ३०००
५६ हनेलन्डिकप रराफ्ट पसलि ३००
५७ जलडिबपटधी पसलि २००
५८ लनमिरार्थिण व्रवसरारधी क २५०००
५९ लनमिरार्थिण व्रवसरारधी खि २००००
६० लनमिरार्थिण व्रवसरारधी ग १५०००
६१ लनमिरार्थिण व्रवसरारधी घ १००००
६२ लनमिरार्थिण व्रवसरारधी घ अनपमिलत ३५०००
६३ हकोटलि लिज ठपलिको/सरानको २०००/१०००
६४ ससरानरा लचररा नरास्तरा पसलि ५००
६५ रनेष्टपरनेन्ट तररा बरार ५०००
६६ गजलि/दिकोहरधी रनेष्टपरनेन्ट ५०००
६७ सरावर्थिजलनक पलरवहन सनेवरा गराउउँपराललिकरा लभतपर पपरधरान कराररार्थिलिर रहनेकको ५०००
६८ सरावर्थिजलनक पलरवहन सनेवरा गराउउँपराललिकरा लभतपर शराखिरा कराररार्थिलिर रहनेकको ३०००
६९ फकोटकोगपरराफधी/ लभलडिरकोगपरराफधी १०००
७० लनजधी मिकोबराइलि सनेवरा कने न्दिपर पपरलत टरावर १००००
७१ फ्रराकस फकोटकोकपधी तररा लपपरलन्टङ १०००
७२ कप लररर सनेवरा ५००
७३ सराइबर १०००
घ. लबतधीर सनेवरा
१ आलरर्थिक करारकोबरार गनर लबत्तधीर कम्पनधीकको मि पख्र कराररार्थिलिर ५०००
२ लवत्तधीर कम्पनधीकको शराखिरा उपशराखिरा कराररार्थिलिर ३०००
३ लबमिरा कम्पनधी ५०००
४ लवदिनेशधी मि पदिपररा सटहधी २०००
५ मिलन टपररान्सफर २०००
६ लधतकोपतपर करारकोबरार १००००
७ लबमिरा कम्पनधीकरा शराखिरा कराररार्थिलिरहरु ३०००
८ सहकरारधी ससंस्ररा बहपउदनेश्रधीर ३०००
९ सहकरारधी ससंस्ररा एकलि उदनेश्रधीर १०००
१० बहपउदनेश्रधीर बराहनेक सबनै पपरकरारकरा सहकरारधी १०००
११ वरालणज्र बनैउँक क वगर्थि शराखिरा कराररार्थिलिर १२०००
१२ खि वगर्थिकरा बनैउँकहरु शराखिरा कराररार्थिलिर ७५००
१३ ग वगर्थिकरा बनैउँकहरु शराखिरा कराररार्थिलिर ५०००
१४ घ वगर्थिकरा बनैउँकहरु शराखिरा कराररार्थिलिर ४०००
ङ. स्वरास्थ्र सनेवरा
१ सरामि पदिरालरक अस्पतरालि ५०००
२ लनजधीस्तरकरा अस्पतरालि तररा लरसचर्थि सनेन्टर १००००
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३ नलसर्थिङ हकोमि १००००
४ ल्रराब तररा लकलिलनक १५००
५ हकोलमिरकोप्ररालर तररा पपरराकम लतक लचलकत्सरा लकलिलनक १०००
६ आरपवरलदिक औरधधी पसलि ५००
७ लचलकत्सक ३०००
८ पशप लचलकत्सक १०००
९ इलन्जलनरर २०००
च. अन्र व्रवसरार  
१ लिनेखिरा परधीकक क ४०००
२ लिनेखिरा परधीकक खि ३०००
३ लिनेखिरा परधीकक ग २०००
४ लिनेखिरा परधीकक घ १५००
५ करानपन व्रवसरारधी ३०००
६ अनपसन्धरानकतरार्थि तररा पररामिशर्थि सनेवरा ३०००
७ लबमिरा एजनेन्ट ५००
८ पनेन्टर/आटर्थि सनेन्टर १०००
९ लवजरापन एजनेन्सधी २५००
१० वनैदिनेलशक रकोजगरार सनेवरा ५०००
११ डिपरराइ लकलिनसर्थि १०००
१२ व्रपटधी परालिर्थिर १५००
१३ लररलिस्टनेट २५०००
१४ टनेलिलरङ सनेन्टर २०००
१५ ट्रपसन तररा ककोलचङ सनेन्टर २५००
१६ लनजधी कनेतपरकरा हकोस्टनेलिहरु १५००
१७ लनजधी पपररालवलधक लशकरालिर ५०००
१८ कम्प्र पटर इलन्स्टच्रपट २५००
१९ भराररा पपरलशकण कने न्दिपर १५००
२० हनेभधी इकर पपमिनेन्ट मिमिर्थित कने न्दिपर ४०००
२१ बस टपरक करार मिमिर्थित कने न्दिपर ३०००
२२ लवदपतधीर सरामिगपरधी मिमिर्थित कने न्दिपर १५००
२३ रनेलडिरको घडिधी मिमिर्थित कने न्दिपर ५००
२४ लसलिराई पपरलशकण कने न्दिपर ३०००
२५ घपम्तधी कपडिरा र भराडिराउँ लबकप रनेतरा २०००

घपम्तधी  लबकप रनेतरा गराडिधीबराट बनेच्नने ४०००
घपम्तधी  लबकप रनेतरा मिकोटरसराइकलिबराट बनेच्नने २०००
घपम्तधी  लबकप रनेतरा सराइकलिबराट बनेच्नने ३५०

२६ पटकने  हराटबजरार सबनै पपरकरारकरा २५
२७ लनजधी वरालि लवकरास कने न्दिपर २०००
२८ लनजधी आधरारभगत लवदरालिर ५०००
२९ लनजधी मिराध्रलमिमि लवदरालिर १००००
३० लनजधी स्नरातक / स्नरातककोत्तर १५०००

पपनश्चर मिरालर उलल्लिलखित तररा अन्र व्रवसरार पलहलिको पटक दितरार्थि गदिरार्थि ब्रबसरार लिगरानधीकरा आधरारमिरा श पन्र दिशमिलिव दि पइ पराचउँ पपरलतशत दितरार्थि श पल्क
लिराग्ननेछ तर मिलदिररा तररा सगतर्तीजन्र पदिरारर्थिमिरा शगन्र दिशमिलिव ३ पपरलतशत दितरार्थि श पल्क लिराग्ननेछ ।

अनपसभचधी–४
जलडिबपटधी कवराडिधी र जधीवजन्त प कर
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१ उन पपरलत लकलिको ०।७५
२ जलडिबपटधी पपरलत लकलिको १।००
३ खिकोटको पपरलत लकलिको १।००
४ बनकस ५०० पपरलत टपररराकटर
५ कवराडिधी मिरालि धरात पजन्र पपरलत टपररराकटर १०००
६ कवराडिधी मिरालि अन्र पपरलत टपररराकटर ५००
७ जधीवजन्तपकको हराडि लसङ प्वराखि छरालिरा करान पनदराररा लनरनेलधत बराहनेक 1 पपरलत लकलिको

अनपसभचधी–५
सवरारधी सराधन कर
१ मिकोटरसराइकलि ५००
२ लरकसरा/ अटको लरकसरा/ ५००
३ जधीप करार भराडिराकरा २०००
४ जधीप करार व्रलकतगत १०००
५ बस २५००
६ टपरनेकटर २०००
७ टपरक लटप्पर ५०००
८ लिकोडिर लिगराएतकरा हराभ्भधी इलकवपमिनेन्ट १००००
९ डिकोजर १५०००

अनपसभचधी–६
लवजरापन कर
१ पपरकराशन त पलि ब्ररानर २ रुपनैरराउँ पपरलत बगर्थिफप ट
२ हकोलडिङ बकोडिर्थि ब्ररापरालरक पपररकोजन ५ रुपनैरराउँ पपरलत बगर्थिफप ट
३ मिराइलकङ 50 रुपनैरराउँ पपरलतलदिन

अनपसभचधी–७
मिनकोरञ्जन कर
१ चलिलचतपर हलि ५०००
२ डिरान्सकलिब ३०००
३ गजलि दिकोहरधी रनेष्टपरनेन्ट २०००
४ नराटकघर/लरएटर १०००
५ जरादिग सकर्थि स लिगरारत अन्र 500पपरलतलदिन

अनपसभचधी–८
परालकर्थि ङ शपल्क
१ मिकोटरसराइकलि पपरलतघणटरा ५
२ लरकसरा/अटको लरकसरा/पपरलतघणटरा ५
३ जधीप करार पपरलतघणटरा १०
४ बस टपरनेकटर पपरलतघणटरा १५
५ टपरक लटप्पर पपरलतघणटरा २०
६ जनेलसलब डिकोजर लिकोडिर लिगराएतकरा हराभ्भधी इलकवपमिनेन्ट पपरलतघणटरा २५

अनपसभचधी–९
परर्थिटन व्रवसरार
१ टपरनेलकङ ५००
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२ ररार्थिलफ्टङ ५००
३ बञ्जधी जलम्पङ ५००
४ अन्र सबनै पपरकरारकरा परर्थिटन व्रवसरार ५००

अनपसभचधी–१०
सनेवरा शपल्क तररा लसफरालरस दिस्त पर
१ लनवनेदिन दिस्तपर २५
२ नरागलरकतरा लसफरालरस बसंशज १५०
३ नरागलरकतरा लसफरालरस जन्मिलसद १०५०
४ नरागलरकतरा लसफरालरस वनैवरालहक असंगधीकम त १५५०
५ नरागलरकतराकको पपरलतललिपधी लसफरालरस १५०
६ नरागलरकतराकको ससंशकोधन लसफरालरस १५०
७ नरातरा पपरमिरालणत ३५०
८ लवदपत जडिरान लसफरालरस ४००
९ लवदपत जडिरान लरपरफने ज अन्र पपररकोजन १०००

लवद्ध्धपत जडिरान लरपरफने ज कम रधी पपररकोजन ७५०
१० नरामि ससंशकोधन, नरामि छपट तररा दि पई नरामि एकनै  लसफरालरस ३५०
११ जन्मिलमिलत पपरमिरालणत १५०
१२ स्ररारधी वरा अस्ररारधी वसकोवरास सम्बन्धधी लसफरालरस ३५०
१३ नरामि रर जन्मिलमिलत ससंशकोधन लसफरालरस ३५०
१४ घरजग्गरा नरामिसरारधी लसफरालरस ३५०
१५ सम्बन्धलवच्छनेदि भएकको लसफरालरस ३५०
१६ फप कप वरा लसफरालरस ३५०
१७ पनेन्सन वरा सको सउँग सम्बलन्धत अन्र लसफरालरस स्वदिनेश ३५०
१८ पनेन्सन वरा सको सउँग सम्बलन्धत अन्र लसफरालरस सराकर्थि  रराष्टपर ७५०
१९ पनेन्सन वरा सको सउँग सम्बलन्धत अन्र लसफरालरस अन्ररराष्टपर १५००
२० हकवरालिरा ससंरकक लसफरालरस ५००
२१ अलववरालहत पपरमिराणधीकरण लसफरालरस ३५०
२२ नककलि पपरमिरालणत दिस्तपर १००
२३ व्रवसरार दितरार्थि पपरमिराणपतपरकको नककलि ७५०
२४ व्रवसरार दितरार्थि लिगत कट्टराकको लसफरालरस ५००
२५ घरनकसरा नरामिसरारधी १०००
२६ घर लनमिरार्थिण सम्पन्न लसफरालरस आरलसलस १५००
२७ घर लनमिरार्थिण सम्पन्न लसफरालरस कच्चधी २००
२८ लनजधी कनेतपरमिरा रुखि कटरान लसफरालरस पपरलत रुखि ५००
२९ लमिलिरापतपर दिस्तपर दि पबनैपकबराट आधरा आधरा १००
३० नरावरालिक पलरचरपतपर लसफरालरस लनशपल्क
३१ व्रलकतगत घटनरा दितरार्थि ३५ लदिन लभतपर लनशपल्क
३२ व्रलकतगत घटनरा दितरार्थि ३५ लदिनभन्दिरा मिरालर ५०
३३ दिललित जनजरातधी आलदिवरासधी लसफरालरस ३५०
३४ कर चपकतरा लसफरालरस स्वदिनेशमिरा पपररकोग २५०
३५ कर चपकतरा लसफरालरस लवदिनेशमिरा पपररकोग हपनने २५००
३६ परालरवरालरक लववरण लसफरालरस २००
३७ खिराननेपरानधी जडिरान सम्बन्धधी लसफरालरस ३५०
३८ २० लिराखि भन्दिरा कमि लिगरानधीमिरा स्ररापनरा हपनने उद्ध्रकोग तररा व्रवसरार दितरार्थिकको 

लसफरालरस दिस्त पर
७५०

३९ २० लिराखि भन्दिरा बढधी लिगरानधीमिरा स्ररापनरा हपनने उद्ध्रकोग तररा व्रवसरार दितरार्थिकको ०.१० पपरलतशत
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लसफरालरस दिस्त पर
४० लनजधी वरालि लवकरास कने न्दिपर सञ्चरालिनकको अनपमिलत १०००
४१ लनजधी आधरारभगत लवदरालिर ५०००
४२ लनजधी मिराध्रलमिक लवदरालिर १००००
४३ लनजधी स्नरातक / स्नरातककोत्तर १५०००
४४ सरामि पदिरालरक वरालि लवकरास कने न्दिपर सञ्चरालिनकको अनपमिलत ५००
४५ सरामि पदिरालरक आधरारभगत लवदरालिर २५००
४६ सरामि पदिरालरक मिराध्रलमिक लवदरालिर ५०००
४७ सरामि पदिरालरक स्नरातक/ स्नरातककोत्तर ७५००
४८ अङ्गपरनेजधी भराररामिरा गलरनने लसफरालरस दिस्त पर ५००
४९ चरारलकल्लिरा पपरमिरालणत ५००
५० गपररामिधीण कनेतपरमिरा घरबराटको लसफरालरस ५००
५१ करालिकोपतपरनेससंग जकोलडिएकको घरबराटको लसफरालरस ६००
५२ ससंस्ररा दितरार्थि लसफरालरस ५००
५३ आइएनजधीओकको शराखिरा खिकोल्दिराकको लसफरालरस ११००
५४ सम्पलत्त मिगल्रराङ्कन स्वदिनेशधी तररा लवदिनेशधी पपरलतहजरार रु १ र १.५
५५ आरसपरकोत पपरमिरालणत पपरलतहजरार रु १
५६ मिपच पल्करा पपरमिरालणत ५००
५७ सरामि पदिरालरक वनबराट रुखि कटरान लसफरालरस ५०० पपरलत रुखि
५८ मिरालर उल्लिनेखि भए बराहनेककरा सबनै पपरकरारकरा लसफरालरस ३५०
५९ रकोजनरा मिराग लसफरालरस बराह ५००
६० रकोजनरा कराररार्थिन्वरन लसफरालरस बराह ०।५०  पपरलतशत
६१ फरककमितराकको व्रलकतपलरचरपतपर, लनशपल्क उपचरार, लवपदिप सम्बन्धधी, 

लहसंसरापधीलडित मिलहलिरा तररा वरालिवराललिककको लनशपल्क मि पदरा लसफरालरस
कप ननै दिस्तपर नलिराग्नने

अनपसभचधी–११
वनजन्र वस्त प
१ सरामि पदिरालरक वनबराट कराठ/दिराउररा लबकप रधी (वराह खिपत) ५ पपरलतशत
२ सरामि पदिरालरक वनबराट कराठ खिलरदिकतरार्थिसउँग (वराह खिपत) 2 पपरलतशत

अनपसभचधी–१२
नदिधीजन्र पदिरारर्थि

लसन लववरण दिर रकमि

१ ढपङ्गरा/लगट्टधी/बरालिपवरा/मिराटको (घररारसधी तररा गराउउँपराललिकरा लभतपरकको लवकरास 
लनमिरार्थिण पपररकोजनकको लिरालग)

पपरलत टप ररराकटर 
३००/२००/१५०/१५०

२ रराजपपर गराउउँपराललिकरादिनेलखि बरालहर पपररकोग हपननेकको हकमिरा पपरलत टप ररराकटर 
२५००/१२००/१०००/५००

३ रराजपपर गराउउँपराललिकरामिरा उद्ध्रकोग स्ररापनरा गरधी नदिधीजन्र पदिरारर्थि पपररकोग 
शपल्क

पपरलत टप ररराकटर 
२५००/१२००/१०००/५००

अनपसभचधी–१३
नकसरा परास दिस्त पर
कप र ससं लववरण रकमि
१ नकसरा परास लनवनेदिन दिस्त पर ५५०
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२ नकसरा परास आरलसलसर पलहलिको र दिकोसपरको तलिरा रु ५ (पपरलतवगर्थिफप ट)
३ नकसरा परास आरलसलसर तनेसपरको तलिरा भन्दिरा मिरालर रु १० (पपरलतवगर्थिफप ट)
४ नकसरापरास कच्चधी घर रु १ रुपनैररा (पपरलतवगर्थिफप ट)
५ खिरकको छरानरा भएकको एकतलिने कच्चधीघर लनशपल्क
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