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अनुसूची ३ 

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाकोको आर्थिक वर्ि २०७५/२०७६ को सेवा र कार्िहरुको िार्ग स्थानीर् 
संर्ित कोर्बाट केहह रकम खिि गने र ववननर्ोजन गन ेसम्बन्धमा व्र्बस्था गनि बनेको ऐन   

प्रस्ताबना:त्रिपरुासनु्दरी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ को सेवा र कार्िहरुको िार्ग सरं्चत 
कोर्बाट केहह रकम खचि गने अर्िकार हदन र सो रकम त्रबननर्ोजन गनि वाञ्छनीर् भएकोि,नेपािको 
सतं्रबिान २०७२ को िारा २२९ को उपिारा(२)बमोजजम त्रिपरुासनु्दरी गाउँ सभाि ेर्ो ऐन बनाएको छ|  

१.सकं्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्स ऐनको नाम "त्रिपरुासनु्दरी गाउँपालिकाको ववननर्ोजन ऐन, २०७५" 
"रहेको छ |  

      (२) र्ो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनेछ | 

(२).आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ को िार्ग सरं्ित कोर्बाट रकम खिि गने अर्धकार: (१) आर्थिक वर्ि 
२०७५/०७६ को िार्ग गाउँपालिका, वडा सलमनत, ववर्र्गत शाखाि ेगने सेवा र कार्िहरुको िार्ग अनसुचूी 
१  मा उल्िेखखत ्चाि ूखचि, पूँजीगत खचि र ववत्तीर् व्र्वस्थाको रकम समेत गरर जम्मा रकम रु 
४४,८०,१७,०००|(अक्षरेुपी रु.चौवालिस करोड असी  िाख सि हजार ) मा नबढाई ननहदिस्ट गररए 
बमोजजम सरं्चत कोर्बाट खचि गनि सककन ेछ| 

(३).ववननर्ोजन: (१) र्स ऐनद्वारा सरं्चत कोर्बाट खचि गने अर्िकार हदइएको रकम आर्थिक वर्ि 
२०७५/०७६ को ननजम्त त्रिपरुासनु्दरी गाउँकार्िपालिका,वडा सलमनत र ववर्र्गत शाखािे गने सेवा र 
कार्िहरुको िार्ग त्रबननर्ोजन गररने छ|  

(२) उपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा िेखखएको भएता पनन कार्िपालिका, वडा सलमनत र त्रबर्र्गत शाखाि े
गने सेवा र कार्िहरुको ननजम्त त्रबननर्ोजन गरेको रकम मध्र् कुनमैा बचत हुने र कुनमैा अपगु हुने 
देखखन आएमा गाउँकार्िपालिकािे बचत हुने लशर्िकबाट नपगु हुने लशर्िकमा रकमान्तर गनि सककनेछ| 

र्सरी रकमान्तर गदाि एक लशर्िकबाट सो लशर्िकको जम्मा रकमको १० प्रनतशतमा नबढने गरर कुन ैएक 

वा एक भन्दा बढी लशर्िकहरु बाट अको एक वा एक भन्दा बढी लशर्िकहरुमा रकमान्तर तथा ननकाशा र 
खचि जनाउन सककनेछ| पूँजीगत खचि र ववत्तीर् व्र्बस्थातफि  ववननर्ोजजत रकम साँवा भकु्तानी खचि र 
व्र्ाज भकु्तानी खचि शीर्िकमा बाहेक अन्र् चाि ूखचि शीर्िक तफि  सानि र त्रबवत्तर् व्र्बस्था अन्तगित साँवा 
भकु्तानी खचि तफाि ववननर्ोजजत रकम व्र्ाज भकु्तानी खचि लशर्िकमा बाहेक अन्र्ि सानि सककने छैन| 
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तर चाि ूतथा पजूजगत खचि र ववत्तीर् व्र्बस्थाको खचि व्र्होनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकमान्तर गनि 
सककने छ| 

(३)उपदफा (२) मा जुनसकैु कुरा िेखखएको भएता पनन एक लशर्िकबाट सो लशर्िकको स्वीकृत रकमको १० 
प्रनतशत भन्दा बढ्ने गरर कुन ैएक वा एक भन्दा बढी लशर्िकहरुमा रकमान्तर गनुि परेमा गाउँ सभाको 
स्वीकृनत लिन ुपनेछ| 

                       नेपािको सवंवधानको धारा २२९(२) बमोजजम  

रु. हजारमा 

क्र.स  अनदुान 
सखं्र्ा 

शीर्िकको  नाम  चाि ूखचि   पूँजीगत खचि  ववत्तीर् 
व्र्वस्था 

जम्मा  

१. २ ३ ४ ५ ६ ७ 
२.  गाउँकार्िपालिका     

३  वडा सलमनत      

४.  ववर्र्गत शाखा     

५.  ऋणको साँवा व्र्ाज 

भकु्तानी  
    

६.  िगानी(शरे्र/ऋण)     

  जम्मा      

त्रिपरुासनु्दरी गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाको ननणिर् न. २(ग) सगं सम्बजन्ित  

त्रिपरुासनु्दरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन 

त्रिपरुसनु्दरी गाउँपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्िन्वर्न गनि बनेको ववधरे्क २०७५ 

प्रस्तावना: त्रिपरुासनु्दरी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ को अथि सम्बजन्ि प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न 
गनिको ननलमत्त स्थानीर् कर तथा शलु्क सकंिन गने, छुट हदने तथा आर् सकंिनको प्रशासननक 

व्र्बस्था गनि वान्क्षननर् भएकोिे, 

नेपािको सतं्रबिान िारा २२८ को उपिारा (२) बमोजजम त्रिपरुासनु्दरी गाउँसभाि ेर्ो ऐन बनाएको छ| 

१.सकं्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१)र्स ऐनको नाम "आर्थिक ऐन २०७५ " रहेको छ | 
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         (२)र्ो ऐन त्रिपरुासनु्दरी गाउँपालिकाको गाउँ सभा बाट पास भएको लमनतदेखख त्रिपरुासनु्दरी 
गाउँपालिका को सम्पणूि क्षेिलभि िाग ूहुनेछ| 

२.सम्पनत कर: गाउँपालिका क्षेिलभि अनसुचूी (१) बमोजजम एकककृत सम्पनत कर घरजग्गा कर िगाई 
असिु उपर गररनेछ | 

 

३.घर वहाि कर: गाउँपालिका क्षेिलभि कुन ै व्र्जक्त वा ससं्थाि ेभवन,घर, पसि , ग्र्ारेज ,गोदाम 
टहरा ,छप्पर, जग्गा वा पोखरी परैु आंलशक तबरिे वहािमा हदएकोमा अनसुचूी (२) बमोजजम घर जग्गा 
वहाि कर िगाइने र असिु गररनेछ| 

४.व्र्वसार् कर: गाउँपालिका क्षिेलभि व्र्ापार ,व्र्वसार् वा सेवामा पूँजीगत िगानी र आर्थिक 

कारोबारका आिारमा अनसुचूी (३) बमोजजम व्र्बसार् कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ | 

५.जडीबटुी,कवाडी र जीवजन्त ुकर:गाउँपालिका क्षेिलभि कुन ैव्र्जक्त वा ससं्थाि ेऊन ,खाटो ,जडडबटुी, 
वनकस ,कवाडी माि र प्रचलित काननुिे ननर्िे गररएको जीवजन्त ुवाहेकका अन्र् मतृ वा माररएका 
जीवजन्तकुो हाढ,लसङ,प्वाख, छािा जस्ता बस्तकुो व्र्ावसानर्क कारोबार गरे बापत अनसुचूी (४) 
बमोजजमको कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ | 

६.सवारी साधन कर : गाउँपालिका क्षिेलभि दताि भएका सवारी सािनमा अनसुचूी (५) बमोजजम सवारी  
सािन कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ| तर प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्था व्र्बस्था 
भएको अवस्थामा सोहह बमोजजम हुनेछ|  

७.त्रबज्ञापन कर: गाउँपालिका क्षेिलभि हुने त्रबज्ञापन अनसुचूी  (६)बमोजजममा त्रबज्ञापन कर िगाइने र 
असिू उपर गररनेछ | तर प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्था व्र्बस्था भएको अवस्थामा 
सोहह बमोजजम हुनेछ | 

८.मनोरंजन कर:गाउँपालिका क्षेिलभि हुने मनोरंजन व्र्बसार् सेवामा अनसुचूी (७) बमोजजम व्र्बसार् 
कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ | तर प्रदेश काननु स्वीकृत भ ैसो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको 
अवस्थामा सोहह बमोजजम हुनेछ | 

९.बहाि त्रबटौरी कर: गाउँपालिकाका क्षेिलभि आफूिे ननमािण ,रेखदेख वा सचंािन गरेका अनसुचूी (८) 

मा उल्िखे भए अनसुार हाट बजार वा पसि मा सोहह अनसुचूीमा भएको व्र्बस्था अनसुार बहाि त्रबटैरी 
शलु्क िगाइने र असिू उपर गररनेछ| 
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१०.पार्किं ग शलु्क: गाउँपालिका क्षिेलभि कुन ै सवारी सािनिाई पाककिं ग सतु्रबिा उपिब्ि गराए बापत 
अनसुचूी (९)  बमोजजम पाककिं ग शलु्क िगाइने र असिू उपर गररनेछ| 

११.टे्रर्कंग,कार्ोर्कड,क्र्ाननगं,बन्जी जजम्पगं, जजपफ्लल्र्र र rafting शलु्क: गाउँपालिकािे आफ्नो 
क्षेिलभि टे्रककंग,कार्ोककड,क्र्ाननगं,बन्जी जजम्पगं, जजपफ्ल्र्र र rafting सेवा वा व्र्बसार् सचंािन 
गरेवापत अनसुचूी (१०) बमोजजमको शलु्क िगाइने र असिु उपर गररनेछ | 

१२.सेवा शलु्क ,दस्तरु: गाउँपालिकािे ननमािण सचंािन वा व्र्बस्थापन गरेका अनसुचूी ११ मा उल्िखेखत 
स्थानीर् पवूाििार र उपिब्ि गराइएको सेवा मा सेवाग्राही बाट सोहह अनसुचूीमा व्र्बस्था भए अनसुार 
शलु्क िगाइने र असिु उपर गररनेछ | 

१३.पर्िटन शलु्क : गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेिलभि प्रवेश गने पर्िटकहरुबाट  अनसुचूी १२ मा उल्िेखखत  
दरमा प्रर्टन शलु्क िगाइने र असिू उपर गररनेछ | तर प्रदेश काननु स्वीकृत भ ैसो काननुमा अन्र्था 
व्र्बस्था भएको अवस्थामा सोहह बमोजजम हुनेछ | 

 

१४. कर छुट : र्स ऐन बमोजजम कर नतने दानर्त्व भएका व्र्जक्त वा ससं्था हरुिाई कुन ै पनन 
ककलसमको कर छुट हदइनेछैन| तर सहारा त्रबहहन अपांगता भएका नागररक , दैबी प्रकोप वपडडत  र एकि 
र त्रबिुवा  महहिाको लसफाररस दस्तरु छुट हदन भने कुन ैबािा छैन | 

१५.कर तथा शलु्क सकंिन सम्बजन्ध कार्िववर्ध: र्ो ऐनमा भएको व्र्बस्था अनसुार कर तथा शलु्क 
सकंिन सम्बजन्ि कार्िववर्ि गाउँपालिकािे तोके अनसुार हुनेछ|  

१६.ससंोधन: र्ो ऐन िाई आवश्र्कता अनसुार गाउँसभा बाट आबश्र्क ससंोिन तथा पररमाजिन गनि 
सककने छ | 

१७. र्स ऐन बमोजजम िगाइने कर िगार्त चोरी ननकासी गरेको पाइएमा गाउँकार्िपालिका बाट तोककए 
बमोजजम दण्ड जररवाना गनि सककने  छ | 

नेपािको सतं्रबधान २०७२ को धारा २२८ (२) बमोजजम स्थानीर् तहमा िगाइने करको दर 

अनसुिूी -१ 

(ऐनको दफा २ सगं सम्बजन्धत ) 
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ननर्िर् न-ं१ प्रस्ताब न ं१ मार्थ छिफि गदाि आ.व. ०७५/०७६ क िार्ग कर राजस्व,गरै कर राजस्व 
िगार्त सब ैप्रकारका राजस्वको दर देहार् बमोजजम ननधािरर् गनि आगामी गाउँसभामा प्रस्ताब पशे गनि 
को िार्ग कार्िपालिकािाई परामशि हदन ेननर्िर् सविसम्मनत बाट भर्ो | 

१.सम्पनत कर  

१.१ घर कर                                               बावर्िक                           

  पहहिो 
तिा  रु. 

दोस्रो तिा  
रु. 

तसे्रो तिा  
रु. 

तसे्रो तिा 
भन्दा 
मार्थ रु. 

१ पक्की प्रनतघर  ३००  ५००  ९०० १२०० 
२ कच्ची प्रनतघर/टहरा  १०० १०० १०० १०० 
३ भकूम्प प्रनतरोिी  ३०० - - - 

१.२ मािपोत दस्तरु  
क्र.स  वववरण  अब्बि रु. दोर्म रु.  लसम रु.  चाहर रु. 
१ खेत प्रनत रोपनी  २० १५ १० १० 
२ पाखो प्रनत रोपनी  १० १० १० १० 
नोट: मािपोत उठाउन रु १०|- भन्दा कम शलु्क आएको खण्डमा रु १०|- िाई न्र्नुतम रकम मानन 
रलसद काहटनेछ | 

                                  

२.बहाि कर  
२.१ घर बहाि कर  
क्र.स  वववरण  शलु्क रु. कैकफर्त    

१. घर भाडा बापत घरिनीिे पाउने 
बहाि रकमको  

१० 
प्रनतलशत  

   

२.२ अन्र् बहाि कर  
१. भवन, पसि,ग्र्ारेज,गोदाम 

,टहरा ,छप्पर,जग्गा वा पोखरी 
बापत पाउने वहाि रकमको  

१० 
प्रनतलशत  
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३.व्र्वसार्  
क्र.स. वववरण  दताि 

शलु्क 

रु. 

नत्रबकरण शलु्क रु. कैकफर्त   

३.१ उपभोग्र् सामग्री कर  
१ ककराना पसि-(थोक) २०००  १०००   

२  ककराना पसि- खुद्रा  १०००  ५००   

३ सािारण पसि खदु्रा त्रबके्रता  १००० ५००   

४ तरकारी तथा फिफुि थोक पसि  १००० ५००   

५ तरकारी तथा फिफुि खुद्रा पसि  ५०० २००   

६ मास ुतथा माछा पसि(थोक) २००० १०००   

७ मास ुतथा माछा पसि(खुद्रा) १००० ५००   

३.२ व्र्बसार् कर 
१ भाडा पसि (थोक ) २००० १०००   

२. भाडा पसि (खदु्रा) १००० ५००   

३ रड,लसमेन्ट,ककि ट पाता (मध्र्म) १०००० ३००० बीस िाख 

भन्दा कम  
 

४ रड,लसमेन्ट,ककि ट पाता (उच्च) १५००० ५००० बीस िाख 

भन्दा 
मार्थ  

 

५ रंग,रोगन,लससा,पिाईउडपसि (थोक)  १५००० १००००   

६ रड,लसमेन्ट,ककि ट पाता (खदु्रा) १०००० ७०००   

७ त्रबजुिीको पसि ठुिो  १५००० ८००० रु पाँच 
िाख भन्दा 
बढी पुजंी  

 

८ त्रबजुिीको समान पसि सानो  ७००० ५००० रु पाँच 
िाख भन्दा 
कम पुजंी  

 

९ सेनेटरी सामान  पसि (थोक) १०००० ७०००   

१० सेनेटरी सामान पसि (खुद्रा) ५००० ३०००   

११ रेडडर्ो, हटभी, घडी ,क्र्ासटे 
,क्र्ामेरा ,किज मोबाइि िगाएत 
इिेक्ट्रोननक सामान ,कम्प्र्टुर त्रबकक्र 

पसि  

१०००० ७०००   
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१२ रेडडर्ो, हटभी, घडी ,क्र्ासटे 
,क्र्ामेरा ,किज मोबाइि िगाएत 
इिेक्ट्रोननक सामान ,कम्प्र्टुर  ममित 
पसि  

५००० ३०००   

१३ फुननिचर तथा काठको सामान त्रबके्रता 
पसि  

१५००० १००००   

१४ कपडा पसि  ५००० ३०००   

१५ फेन्सी पसि  ३०००  २०००   

१६  आटि व्र्बसार् ,फोटो स्टुडडर्ो  ८००० ६०००   

१७ स्टेशनरी पसु्तक पसि थोक त्रबके्रता  ५००० ३०००   

१८ वकि शप  ८०००  ५०००   

१९ स्टेशनरी पसि  खुद्रा  ३००० २०००   

२० िेश हाउस ६००० ३०००   

२१ र्गफ्ट तथा कस्मेहटक पसि  ५००० २०००   

२२ व्र्टुी पाििर  ५००० २०००   

२३ सनुचांदी पसि  ८००० ५०००   

२४ टेन्ट हाउस र क्र्ाटररगं  ५००० ३०००   

२५ महदरा पसि(थोक त्रबके्रता ) ५००० ३०००   

२६ महदरा पसि (खुद्रा त्रबके्रता  ) ३००० २०००   

२७ सहटगं सहुटगं िेडडस एंड जेंट्स  ५००० ३०००   

२८ टेिररगं (लसिाई माि) २००० १०००   

२९ सिैनु ३००० २०००   

३० व्र्टुी पाििर टे्रननगं सेन्टर ४००० २०००   

३१ कम्प्र्टुर त्रबकक्र ममित  ५००० ३०००   

३२ डोको, नाम्िो ,भकारी,प्िाजस्टक, 

तथा बेतबास का सामानहरु  
५०० २००   

३३ कवाडी व्र्बसार् ३००० २०००   

३४ बकैजल्पक उजाि  ३००० १५००   

३५ चस्मा पसि दताि ३००० १५००   

३६ सामदुानर्क भवन तथा तािीम 
हि(नाफामिुक) 

३००० १०००   

३.३ कृवर् तफि  
१ पोल्ट्री फमि ३००० १५००   

२ कृवर् फमि  ३००० १५००   
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३ कृवर् सामग्री त्रबकक्र केन्द्र  २००० १०००   

४ एग्रोभेट ३००० १५००   

५ कृवर् उपकरण ममित तथा त्रबकक्र  २००० १०००   

६ रासार्ननक मि ,ववउ ववजन, 
ककटनासक और्र्ि,दाना ,चल्िा 
,त्रबकक्र भटेेनरी सेवा समेत  

३००० १५००   

३.४ होटि व्र्बसार् तफि   
१ सतु्रबिा सम्पन्न व्र्ावसानर्क ररसोटि  २०००० १५०००   

२ सतु्रबिा सम्पन्न खाना तथा बासको 
व्र्बस्था भएको  

५००० ३०००   

३ स-साना खाजा पसि तथा खाना 
र्चर्ा पसि  

२००० १०००   

४ घमु्ती तथा ठेिा पसि  ५०० २००   

३.५ स्वास््र् सेवा तफि   
१ जक्िननक  ८००० ५०००   

२ और्र्ि पसि थोक त्रबके्रता  १०००० ५०००   

३ और्र्ि पसि खुद्रा त्रबके्रता  ५००० ३०००   

४ ननजज अस्पताि तथा नलुसिंग होम   २०००० १५०००   

५ ननजज जक्िननक तथा ल्र्ाब सेवा  १०००० ५०००   

 

३.६ कम्पनी तफि  
१ त्रबज्ञापन एजेंसी ५००० ३०००   

२ परामशि दाता (कन्सिटेंसी) १०००० ८०००   

३ बोडडिंग स्कूि(आिारभतू १-३) ५००० २०००   

४ बोडडिंग स्कूि(आिारभतू १-५) १०००० ५०००   

५ बोडडिंग स्कूि(आिारभतू १-८) १५००० ७०००   

६ बोडडिंग स्कूि माध्र्लमक(९-१२) २०००० १००००   

७ ननजज क्र्ाम्पस,उच्च मा.वव  २५००० १५०००   

८ पवूि आिारभतू तह मोंटेश्वरी ३००० २०००   

९ काननुी परामशि तथा िेखापढी सेवा  ५००० ३०००   

१० इजन्जननर्ररगं परामशि सेवा  २०००० १००००   

११ शकै्षक्षक परामशि सेवा १०००० ५०००   

१२ कम्प्र्टुर,फोटोकपी,टूर्शुन तथा भार्ा 
लशक्षण सचंािन तफि  

५००० ३०००   
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१३ एन सेि टावर ,एन.हट.सी. टावर  १५००० १००००   

१४ इन्टरनेट टावर ५००० ३०००   

१५ केबिु प्रसारण  ५००० ३०००   

१६ फोटोकपी,फ्र्ाक्स ,िेलमनेशन,बेंडीग 
,कुररअर 

२००० १०००   

३.७ ववविर् ससं्था तफि  
१ 'क' वगि बैंक २०००० १५०००   

२ 'ख' वगि बैंक वा ववत्तीर् ससं्था   १५००० १००००   

३ 'ग' वगि बैंक वा ववत्तीर् ससं्था   १०००० ८०००   

४ 'घ' वगि बैंक वा ववत्तीर् ससं्था   ८००० ६०००   

५. कृवर् सहकारी ससं्था  ५००० ३०००   

६. बचत तथा ऋण सहकारी ससं्था ८००० ५०००   

७ बचत तथा ऋण सहकारी ससं्थाको आ 

ब ररपोटि अनसुार प्रनत एक िाख 

नाफामा न्र्नूतम 

१ 
प्रनतशत 

............ प्रनत एक 

िाख मा  
 

८ कृवर् तथा सेवामिुक सहकारी 
ससं्थाको िेखा पररक्षण ररपोटि अनसुार 
प्रनत एक िाख नाफामा  

०.५ 
प्रनतशत  

........... प्रनत एक 

िाखमा 
 

७ महहिा तथा वचत सहकारी ससं्था  ०.५ .............. प्रनत एक 

िाख मा 
 

पनुश्च: सामदुानर्क स्कूििाई ननजीको आिा दताि र नत्रबकरण शलु्क िाग्ने| 
८ रेलमटेन्स सेवा बावर्िक मनुाफाको ३००० १ प्रनतशत   

९ त्रबमा कम्पनी /एजेन्ट कम्पनी दताि ५००० ३०००   

३.८ उधोग तफि                              (रु) 
१ पाउरोटी,बरफ,त्रबस्कुट,तथा दािमोठ 

उिोग  
५००० ३०००   

२ पोलिर्थन पाइप तथा अन्र् 
प्िाजस्टकका सामानहरुको उिोग   

५००० ३०००   

३ फुननिचर ननमािण उिोग १५००० १००००   

४ मनैबत्ती तथा अगर बवत्त उिोग  १००० ५००   

५. मसिा उिोग  १००० ५००   

६ ह्र्मु पाइप, त्रबिुत पोि ,तार बार 
पोि लसमेन्ट ब्िक  र लसमने्ट रेलिगं 
उिोग  

१५००० १००००   
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७ बािवुा खानी /ढंुगा गीहट खानी 
सचंािन  

५०००० ३००००   

८ झोिा तर्ारी गने उिोग (कपडाको) २००० १०००   

९ डरेी उिोग(दगु्ि तथा दगु्ि सम्बन्िी 
अन्र् व्र्बसार्  

२००० १०००   

१० सलमि उिोग  १५००० १००००   

११ र्ग्रि सटर उिोग  १०००० ७०००   

१२ कुटानी वपसानी लमि  ३००० १५००   

१३  पानी घट्ट ६०० ४००   

१४  कुटानी वपसानी सानो लमि  १००० ६००   

१५ क्रसर उिोग सानो वावर्िक  २०००० १५०००   

१६ क्रसर उिोग मझौिा बावर्िक  ४०००० २५०००   

१७ क्रसर उिोग ठुिो वावर्िक  ५०००० ३००००   

१८  लसमेन्ट उिोग बाट उत्पाहदत लसमेन्ट 
प्रनत बोरा  

५०००० ३००००   

१९  ग्र्ास उिोग प्रनत लसलिन्डर ४०००० २५०००   

२० बािवुा िुने उिोग वावर्िक  २५००० १५०००   

२१ बािवुा खानी तथा ढंुगा खानी अनमुनत 
दस्तरु 

१००००० ७५०००   

२२ बािवुा खानी तथा ढंुगा खानी 
नत्रबकरणर्ीर्  दस्तरु 

७५०००    

२३ बािवुा खानी तथा ढंुगा खानी 
नामसारी  दस्तरु 

२००००    

२४ इट्टा, ब्िक,ररगं,र टार्ि उिोग ठुिो २०००० १५०००   

२५  ब्िक,ररगं,र टाएि उिोग सानो  ५००० ३०००   

२६ इट्टा उिोग (ठुिो) ३५००० १५०००   

२७ इट्टा उद्र्ोग (सानो) २०००० १००००   

२७ मादि,खजैडी ,िगार्त स्थानीर् बाजा 
ननमािण तथा त्रबकक्र  

१००० ५००   

२८  लसरक डसना उिोग त्रबकक्र  ३००० १०००   

२९  छािा जुत्ता उत्पादन तथात्रबकक्र पसि  २००० १०००   

३.९ ननमािर् व्र्बसार्ी  
१ क शे्रणी  ३०००० २५०००   

२ ख शे्रणी  २५००० २००००   
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३ ग शे्रणी  २०००० १५०००   

४ घ शे्रणी  १२०००  १००००   

३.१० सवारी साधन दताि शलु्क (रु.) 
 ट्रीपर १० पांगे्र(१४ लमटर वा सो भन्दा 

मार्थ िम्बाई ) 
८००० ४०००   

 ट्रीपर ६  पांगे्र(७ लमटर वा सो भन्दा 
मार्थ िम्बाई ) 

५००० ३०००   

 आईचर ४००० २०००   

 स्वराज ४००० २०००   

 ट्रर्ाकटर   ४००० २०००   

 इट्टा,ढंुगा, वािवुा तथा 
सकंिन(डडपो) 

१०००० ८०००   

 

३.११ वािवुा ,ढंुगा ,रोडा,र्गट्टी,ग्रावेि ननकासी कर प्रनत हटप            (रु.) 
१ ट्रीपर प्रनतहटप १० पांगे्र(१४ लमटर वा 

सो भन्दा मार्थ िम्बाई ) 
१०००    

२  ट्रीपर प्रनतहटप ६  पांगे्र(७ लमटर वा 
सो भन्दा मार्थ िम्बाई ) 

८००    

३ आईचर  ७००    

४ स्वराज ७००    

५ ट्रर्ाकटर   ६००    

६ इट्टा,ढंुगा, वािवुा तथा 
सकंिन(डडपो) 

१००    

४.जडडबटुी,कवाडी र जीवजन्त ुकर : 
४.१ िौपार्,िखरेु जन्र् पदाथि एव ंअगं:  
क्र.स  वववरण  रकम रु.    

१ हाड प्रनत के.जी  १    

२ लसगं प्रनत के.जी. २    

३ खुर प्रनत के .जी. २    

४ छािा ठुिो प्रनत गोटा  २५    

५ छािा सानो प्रनत गोटा २५    

६ हाँस ,कुखुरा जस्ता पन्छीहरुको 
प्वाख प्रनत के.जी 

१/५०    

७ जगर ऊन(प्राकृनतक र कृनतम १/५०    
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)प्रनत के.जी.  

४.२ बनपदैावार  
क्र.स  वववरण  प्रनत क्र्कुफट 

आन्तररक 

ननकासी (रु) 

प्रनत क्र्कुफट 
वाहर् ननकासी 
(रु) 

  

१ सकेुढिेका काठ जुन प्रर्ोग गनि 
िार्क सािको काठ  

१०० २००   

२ सकेुढिेका काठ जुन प्रर्ोग गनि 
िार्क लससौ िगार्तको काठ  

५० १००   

३ सकेुढिेका काठ जुन दाउरा प्रर्ोग 
गनि िार्क प्रनत कुववन्टि 

१०० १५०   

४ बाँस गोटा ५    

५ बन ननर्माविीिे तोककएको 
जडडबटुी प्रनत के.जी 

०/२५    

६ वनकास अजम्िसो कुचो ,वाववर्ो 
,मिहनपत्ता, पटेर, छावािी, 
पराि ,बकास ,िोक्ता ,ननगािो 
प्रनत के.जी  

०/५०    

७ खोटो (लिसा) प्रनत के.जी  ०/५०     

८ सािको (ववर्ा ) प्रनत के जी  ०/७५ रु १   

९ सल्िाको लसम्टा प्रनत के जी  ०/२५ रु १   

५.सवारी साधान कर  
५.१ सवारी साधान तफि  (वावर्िक)                रु. 
१ ढुवानी सेवा साना गाडीहरु(light 

vehicle) 

१००० १०००   

२ ढुवानी सेवा ठुिा गाडीहरु (heavy 
vehicle ) 

५००० २५००   

३ एक्कसाभेटर (एक आर्थिक वर्िको 
िार्ग गा.पा.मा सरु्चकृत ) 

३०००० १००००   

४ जेलसवी  (एक आर्थिक वर्िको िार्ग 
गा.पा.मा सरु्चकृत ) 

२०००० ८०००   

५ ट्रान्सपोटि सेवा  ५००० २०००   

६ ढुवानी सेवा लमनी  ३०००  २०००   

५.२ र्ातार्ात मा दताि भएका बाहेकका सवारी साधनका िार्ग (वावर्िक)         रु. 
१ पटके सवारी कर(बस २५    



त्रिपरुासनु्दरी गाउँपालिका 

 
 

,ट्रक,िहरी,ठुिा सवारी सािन ) 
२ माइक्रो जजप भाडाका सािन  १५    

३ कार साना ननजी सवारी सािन  १०    

 

५.३ त्रबज्ञापन कर  
क्र.स. वववरण  शलु्क रु.     

१ ग्िो साइनबोडि, डीपीएस बोडि प्रनत 
वगि कफट  

५०    

२ ब्र्ानर(बढीमा एक महहना सम्मको 
िार्ग )प्रनतगोटा  

१००    

३ आफ्नो व्र्वसार् को पहहचान को 
िार्ग व्र्बसार् स्थिमा राखेको 
साइनबोडिको  

५००    

४ वाि पेन्ट त्रबज्ञापन प्रनत वा.कफट १०    

७.मनोरंजन कर( बावर्िक)  

क्र.स. वववरण  शलु्क रु. कैकफर्त   

१ लसनेमा हि  १०००० वावर्िक   

२ नाट्र्शािा २००० वावर्िक   

३ रोिीघर  ५००० वावर्िक   

४ दोहोरर साझँ  ५००० वावर्िक   

५ सांस्कृनतक प्रदशनी (ववलभन्न 
सांस्कृनतक कार्िक्रम ) 

१००० प्रनत हदन     

६ जाद,ुसकि स ,चटक  ४००  प्रनत हदन    

पनुश्ि:कुन ैपनन सघं ससं्थाबाट आर्ोजना हुने महोत्सब प्रदशिनीको प्रवेश शलु्कमा हटकटको ५ प्रनतशत र 
सो प्रदशनीस्थिको लभि रमाइिो मेिा सकि स र्स्त ैप्रकृनतका अन्र् कार्िक्रममा हटकटको १० प्रनतशत   
८.बहाि त्रबटौरी कर : 
 

क्र.स. वववरण  शलु्क रु. कैकफर्त   

१ हि भाडा ठुिो  २०००    

२ हि भाडा सानो १०००    

३ अस्थाई पसि  १००० वावर्िक    

९.पार्किं ग शलु्क : 

 

क्र.स. वववरण  शलु्क रु. कैकिर्त   

१ चार पांगे्र  २० प्रनत हदन   
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२ दईु पांगे्र (मोटरसाईकि ) १५ प्रनत हदन   

३ पटके  १० प्रनत हदन   

४ बस, ट्रक, ट्रीपर,जलेसबी   ३० प्रनत हदन   

१०.टेर्कंग,कोर्ोर्कड,बन्जी जजम्पगं ,जजम्प्फ्लिार्र र रेजफ्लटंग शलु्क ) 

क्र.स. वववरण  शलु्क रु.    

१ रेजफ्टंग(एक पटक ) २००    

११.सेवा शलु्क/दस्तरु:  
क्र.स  वववरण  शलु्क रु. कैकफर्त    

१ मन्िािर्  २०० र्ोजना माग तथा 
सम्पन्न 
लसफाररस दस्तरु  

  

२ ववभाग  १५०    

३ डडलभजन १००    

४ पक्का घरको सजजिमन बापत  १०००    

५ अन्र् सब ैप्रकारको सजजिमन बापत  १०००    

६ रकम किम उठार् बापत सर्कडा  १ प्रनतशत     

७ हरेक ननबेदन दताि शलु्क प्रनत गोटा 
हटकट बापत रु. 

१०    

८ लमिापि शलु्क दवु ैपक्षिाई आिा  ५००    

९ घर न. प्िेट प्रनतगोटा २००    

१० टोि ववकाससलमनत दताि शलु्क 

नवीकरण   

२००    

११ स्थिगत प्रात्रबर्िक सेवा शलु्क  ५०    

१६      

१२ घर ननमािण मा िाग्ने पवूाििार 
ममित सम्भार शलु्क  

पक्की रु 
१००० 
,कच्ची रु 
२५०  

   

१३ नागररकता सजजिमन मचुलु्का  ३००    

१४ पश/ुपशजुन्र् व्र्बसार् दताि को 
सजजिमन  

४००    

११.१ घर नक्सा पास दस्तरु:  
क्र.स. वववरण  शलु्क रु.    

१. नक्सा पास ननवेदन फाराम दस्तरु  २००    
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२. पक्की घर र पखािि समेत प्रनत 
sq.ft 

२    

३ पक्की घरको िार्ग पखािि ननमािण 

प्रनत sq.ft दस्तरु 
१    

४ कच्ची घरको प्रनत sq.ft. दस्तरु ०.५    

५ नर्ा घर ननमािण गदाि भौनतक 

पवूाििार सिुार शलु्क पक्की  
१०००    

६ गा.पा हुनभुन्दा अनघ ननमािण 

गरेको नक्सा पास मापदण्ड प्रनत 
sq.ft अनरुुप ननमािण भएको  

२    

७ सात्रबक घर पररवतिन नहुनेगरर 
ममित सम्भार गनुिपरेमा एकमसु्ट रु  

५००    

८ नक्सा नामसारी तथा नववकरण 

बापत  
५००    

९ घरको छतमा वा दार्ाबार्ा साइड 
मा अगाडी प्रनत sq.ft. 

१    

१०. घर ननमािण गदाि घरको चारै नतर 
कम्पाउण्ड गरेमा प्रनत sq.ft. 

५    

११ नक्सा पास िाग ूहुन ुपवूि ननमािण 

भएको भए  प्रनत sq.ft गरेमा घर 
नक्सा बनाइ नक्सा पास गरे बापत 
उक्त नक्सा पास आ .व ०७५/०७६ 
मा पास गरेमा िाग्ने दस्तरुमा ५० 
प्रनतशत छुट हदने  

२    

पनुश्च: परुानो घरको प्रात्रबर्िक बाट अबिोकन गदाि िाग्ने रकममा सम्बजन्ित घर िनीिे खचि व्र्ोहोनुि 
पने  
११.२ अन्र् लसफाररस दस्तरु : 
क्र.स. वववरण  शलु्क रु.    

१ नक्सा पास नर्ा ननमािण हुने 
पक्की घर/भवन (प्रनत sq.ft.) 

६    

२ नक्सा पास भसैकेको पक्की घर 
/भवन (प्रनत sq.ft.) 

३    

३ नक्सा पास नर्ा ननमािण हुने 
कच्ची घर /भवन (प्रनत sq.ft.) 

१    
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४ ससं्थागत लसफाररस  २००    

५ नर्ा नागररकता लसफाररस  २००    

६ नागररकता प्रनतलिवप लसफाररस  २००    

७ मचुुल्ल्का सहहतको नागररकता 
लसफाररस  

३००    

८ अरं्गकृत नागररकता लसफाररस  ५००    

९ प्रहरी मचुुल्का लसफाररस  २००    

१० चार ककल्िा लसफाररस  ३००    

११ घर बाटो लसफाररस  ५००    

१२ बाटो सहहत को घर बाटो लसफाररस  ५००    

१३ फोटो सहहतको नाता प्रमाखणत  ५० प्रनत फोटो    

१४ जग्गा नामसारी सम्बजन्ि लसफाररस  
मचुुल्का  

२००    

१५ बेपत्ता नागररकको जग्गा नामसारी 
लसफाररस  

१०००    

१६ भारत जाने आउने लसफाररस  २००    

१७ ससं्था दताि लसफाररस  १०००    

१८ ससं्था नत्रबकरण लसफाररस  ५००    

१९ बदेैलशक प्रर्ोजनको िार्ग लसफाररस  ५००    

२० रुख काट्न प्रनत रुख (आवादी) २०० प्रनत गोटा   

२१ त्रबिुत मीटरलसफाररस  २००    

२२ उिोग दताि लसफाररस  १०००    

 

२३ 
पसि दताि लसफाररस  ५००    

२४ कुटानी वपसानी लमि दताि (ठुिो ) २०००    

२४ कुटानी वपसानी लमि (सानो) १०००    

२५ काठ लमि दताि लसफाररस  ५०००    

२६ मार्थ उल्िेखखत भन्दा अन्र् 
प्रकृनतको लसफाररस माग भई 
आएमा प्रकृनत हेरी गररनेछ  

५००-१०००    

२७ अपतुािी लसफाररस  २०००    

२८ मोही िगत कट्टा लसफाररस  २०००    

२९ घर करे्म लसफाररस  १०००    

३० छािबतृी लसफाररस  २००    
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३१ त्रबपन्न त्रबिर्ाथी छािववृत्त 
लसफाररस  

नन:शलु्क     

३२ अपाङ्ग लसफाररस  नन:शलु्क     

३३ अस्थाई बसोबास लसफाररस  २००    

३४  स्थाई बसोबास लसफाररस  २००    

३५ आर्थिक व्र्बस्था बलिर्ो वा 
सम्पन्नता प्रमाखणत  

५००    

३६ आर्थिक व्र्बस्था कम्जोर वा 
ववपन्नता प्रमाखणत  

नन:शलु्क     

३७ िारा जडान लसफाररस  ५००    

३८ जीववत रहेको लसफाररस  २००    

३९ दवु ैनाम गरेको व्र्जक्त एकै हो 
भन्ने लसफाररस/फरक  जन्म लमनत 
ससंोिन लसफाररस  

२००    

४० जग्गा मलु्र्ांकन लसफाररस 
/प्रमाखणत  

५००    

४१ व्र्बसार् बन्द लसफाररस  २००    

४२ व्र्बसार् सचंािन नभएको 
लसफाररस  

२००    

४३ व्र्ापार व्र्बसार् न ैनभएको 
लसफाररस  

२००    

४४ कोट कफ लमनाह लसफाररस  २००    

४५ नावािक पररचर् लसफाररस  २००    

४६ चौपार् सम्बजन्ि खररद त्रबकक्र 

लसफाररस  
५००    

४७ उिोग ठाउँ सारी लसफाररस  ५००    

४८ त्रबद्र्ािर् ठाउँ सारी लसफाररस  ५००    

४९ आन्तररक बसाइसराइ लसफाररस  २००    

५० त्रबद्र्ािर् सचंािन स्वीकृनत/कक्षा  
वहृद लसफाररस  

५०००    

५१ व्र्जक्तगत वववरण लसफाररस  २००    

५२ जग्गा दताि लसफाररस  २००    

५३ सरंक्षक लसफाररस (व्र्जक्तगत ) १०००    

५४ सरंक्षक लसफाररस (ससं्थागत) १०००    
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५५ नेपाि सरकारको नाममा बाटो 
कार्म लसफाररस  

१०००    

५६ जीववत सगं को नाता प्रमाखणत  २००    

५७ मतृक सगं को नाता प्रमाखणत  २००    

५८ कोठा खोल्ने कार्िमा/रहोबरमा बस्ने  ५००    

५९ ननशलु्क वा सशलु्क स्वास््र् 
उपचार लसफाररस  

१००    

 

६०  
अन्र् कार्ाििर् को माग अनसुार 
वववरण खुिाई पठाउने लसफाररस  

२००    

६१ वववाह प्रमाखणत  ५००    

६२ कागज/मजंरुरनामा प्रमाखणत  २००    

६३ अवववाहहत प्रमाखणत  २००    

६४ कार्िमा रोहोबर  ३००    

६५  जग्गा िनन पजुाि हराएको लसफाररस  ३००    

६६ अगं्रेजी मा लसफाररस तथा 
प्रमाणीकरण  

५००    

६७ मल्टीलमडडर्ा  २०००    

६८  साउण्डलसस्टम  १०००    

६९ त्रबज्ञापन कर  ५००    

७० सघं ससं्था नत्रबकरण लसफाररस 
दस्तरु ३५ हदन लभि  

५००    

७१ सघं ससं्था नत्रबकरण लसफाररस 
दस्तरु ३५ हदन पनछ भाद्र मसान्त 
लभि  

१०००    

७२ सघं ससं्था नत्रबकरण लसफाररस 
दस्तरु असोज मसान्त लभि  

१२००    

७३ सघं ससं्था नत्रबकरण लसफाररस 
दस्तरु पौर् मसान्त लभि  

१५००    

७४ सघं ससं्था नवीकरण लसफाररस 
दस्तरु माघ देखख असाढ मसान्त 
सम्म 

१६००    

७५ सघं ससं्था नत्रबकरण लसफाररस 
दस्तरू (जररबाना )एक आ. ब. मा 
नत्रबकरण नभएको अवस्थामा  

२०००    
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७६ अन्र् जजल्िामा दताि भइ र्स 
गा.पा. कार्िक्रम गने अ.ग.ैस.स. 
लसफाररस दस्तरु  

१००००    

७७ अन्र् जजल्िामा दताि भइ र्स 
गा.पा. कार्िक्रम गने ग.ैस.स. 
लसफाररस दस्तरु 

५०००    

७८ रु १० िाख सम्मको कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्न गने  

१०००    

७९ रु १० िाख देखख ५० िाख 

कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गने  
५०००    

८० र्स ैजजल्िा लभि दताि भई र्स गा 
पा क्षेि लभि कार्िक्रम गने NGO र 
INGO दताि  

१००००    

८१ रु ५० िाख मार्थ को कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्न गने कार्िक्रम गने NGO 
र INGO दताि  

१००००    

८२ कागजात प्रमाखणत दस्तरु  ५००    

८३ अन्र् लसफाररस  ५००    

८४ वडाि ेगने बाहेकका अन्र् महतपणूि 
लसफाररस गाउँपालिका िे गनुि 
परेमा  

१०००    

८५  जेष्ठ नागररक पररचर् पि २००     

११.३ घटना दस्तरु: 
क्र.स  वववरण  शलु्क रु.    

१ घटना दताि ३५ हदन लभि  -    

२ घटना दताि ३५ हदन भन्दा पनछ  ५०    

३ घटना दताि प्रनतलिवप  १००    

४ घटना दताि अगं्रजेीमामा  १००    

११.४ जिस्रोत सलमनतबाट ननर्िर् भइ आएका ववलभन्न प्रकारका जिस्रोत उ.स हरुको प्रमार्-पि उपिब्ध 
गराए  बापत लिईने दस्तरु: 
क्र.स. वववरण  दस्तरु नववकरण  कैकफर्त   

 

 

१ खानेपानी तथा लसचंाईको महुान 
दताि प्रमाण पि र ननबेदन दस्तरु  

१००० १०००   
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२ पेजल्ट्रक सेट ५ ककिोवाट भन्दा 
मार्थ दताि प्रमाणपि ननबेदन दस्तरु  

१२०० १२००   

३ िघ ुजित्रबिुत ६ ककिोवाट देखख 

१० ककिोवाट सम्मको दताि 
प्रमाणपि ननबेदन दस्तरु   

१५०० १५००   

४ प्रमाणपि प्रनतलिवप ५०० ५००   

११.५ ग वगिको इजाजत पि सबंन्धमा (ग)        (रु) 
१ इजाजत दस्तरु  २००० २०००   

२ नामसारी दस्तरु  १५०० १५००   

३ नत्रबकरण दस्तरु (असोज मसान्त 
सम्म) 

१००० १०००   

४ नत्रबकरण दस्तरु (पौर्  मसान्त 
सम्म) 

३००० ३०००   

५ इजाजत पि प्रनतलिवप १००० १०००   

११.६ िखेा परीिक                          (रु) 
१ क.शे्रणी  ८००० ८०००   

२ ख.शे्रणी  ७००० ७०००   

३ ग .शे्रणी  ६००० ६०००   

४ घ.शे्रणी  ५००० ५०००   

११.७ सम्पनत मलु्र्ांकन : 
क्र.स  वववरण  शलु्क(रु) कैकफर्त    

१ रु ५ िाख सम्मको  १०००    

२ रु ५ िाख भन्दा मार्थ रु ५० िाख 

सम्मको  
५०००    

३ रु ५० िाख भन्दा मार्थ रु १ करोड 
सम्मको  

१००००    

४ रु १ करोड भन्दा मार्थ जनत सकैु 

भए पनन  
१५०००    

११.८ अन्र् दताि दस्तरु  
क्र.स वववरण  दस्तरु रु . नवीकरण रु.    

१ कवलुिर्त बन दताि  १००० १०००   

२ प्रनतष्ठान दताि  १००० १०००   

३ बाि क्िब दताि  २०० २००   

४ आमा समहू दताि  २०० २००   



त्रिपरुासनु्दरी गाउँपालिका 

 
 

५ टोि सिुार सलमनत दताि  २०० २००   

६ कृवर् समहू दताि  २०० २००   

७ र्वूा क्िब दताि  ५०० ५००   

८ कुखुरा फारम दताि  १००० १०००   

९ माछा पािन दताि  १००० १०००   

१२-पर्िटन शलु्क  

१२.१-मठ, मजन्दर लशवािर् ,ििि ,गमु्बा मजस्जत  
१ सब ैककलसमको 

मठ,मजन्दर,मजस्जद,गमु्बा,ववहार,र 
चचि  

१००० १०००   

२ नदीमा जिववहार अनमुती 
नवीकरण  

३००० ३००० वावर्िक  

३ नदीमा जित्रबहार अनमुनत 
नववकरण  

१००० १००० वावर्िक  

ननणिर् न ं-२ प्रस्ताब न ं२ मार्थ आगामी अको बठैकमा छिफि गने गरर आजको बठैक समाप्त भर्ो | 


