
           ऐन संख्या-  

  

 

 

 

 

 

 

मेरिङदेन गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७५ 

 

गाउँसभा बाट स्वीकृत लमलत : २०७५/०३/३२ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मेरिङदेन गाउँपालिका 

ताप्िेजुङ 

१ नं. प्रदेश, नेपाि 



 

 

मेरिङदेन गाउँपालिकाको अथिसम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको ऐन 

प्रस्तावनााःमरेिङदने गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७५/०७६ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायािन्वयन गनिको 

लनलमत्त स्थानीय कि तथा शलु्क संकिन गने, छुट लदन े तथा आय संकिनको प्रशासलनक व्यवस्था गनि वाञ्छनीय 

भएकोिे,  

नेपािको संलवधानको धािा २२८ को उपधािा (२) बमोलिम मरेिङदने गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संलिप्त नाम ि प्रािम्भाः (१) यस ऐनको नाम “मरेिङदने गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७५” िहकेो छ । 

 (२) यो ऐन २०७५ साि श्रावण १ गतेदलेि मरेिङदने गाउँपालिका क्षेत्रमा िाग ूहुनेछ । 

२. घि वहाि किाः  गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे भवन, घि, पसि, ग्यािेि, गोदाम, टहिा, छप्पि, 

िग्गा वा पोििी पिैू आलंशक तवििे वहािमा लदएकोमा अनसुचूी (१) बमोलिम घि िग्गा वहाि कि िगाइने ि 

असिू गरिनेछ ।  

३. व्र्वसार् किाः गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र व्यापाि, व्यवसाय वा सेवामा पूँिीगत िगानी ि आलथिक कािोवािका 

आधािमा अनसुचूी (२) बमोलिम व्यवसाय कि िगाइने ि असिू उपि गरिनेछ । एउटै पसि, फमि वा कम्पनीिे 

अनसुचूीमा उलल्िलित लवविण अनसुाि एक भन्दा बढी लकलसमका वस्त ुतथा सेवाको व्यवसाय गिेको भएमा 

अलधकतम दि भएको व्यवसायको व्यवसाय कि असिु उपि गरिने छ ।  

४. जलिबुटी किाः गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे िलिबटुीको व्यवसालयक कािोवाि गिेवापत् 

अनसुचूी (३) बमोलिमको कि िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ । 

५. सवािी साधन पटके किाः गाउँपालिका लभत्रको सिकमा सवािी साधन आवत िावत गिे बापत अनसुचूी (४) 

बमोलिम सवािी साधन पटके कि िगाइने ि असिु उपि गरिनेछ । 

६. लवज्ञापन किाः गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र हुने लवज्ञापनमा अनुसचूी (५) बमोलिम लवज्ञापन कि िगाइने ि असिू 

उपि गरिनेछ ।ति, प्रदशे कानुन स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोलिम 

हुनेछ । 

७. मनोिञ्जन किाः गाउँपालिका के्षत्रलभत्र हुने मनोिन्िन व्यवसाय सेवामा अनसुचूी (६) बमोलिम व्यवसाय कि 

िगाइने ि असुि उपि गरिनेछ । ति, प्रदशे काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा 

सोही बमोलिम हुनेछ । 

८. सेवा शुल्क, दस्तुिाः गाउँपालिकािे उपिब्ध गिाएको लबलभन्न सेवामा सेवाग्राहीबाट अनसुचूी (७) मा व्यवस्था 

भए अनसुाि शलु्क िगाइने ि असिू उपि गरिनेछ । 
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९. पर्िटन शुल्काः गाउँपालिकािे आफ्नो पयिटकीय के्षत्रहरुबाट अनसुचूी (८) मा व्यवस्था भए अनसुाि शलु्क 

िगाइने ि असुि उपि गरिनेछ । 

१०. भूलम कि (मािपोत) : गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र िहकेा ब्यलिहरुिे आफ्नो नाममा िहकेो िग्गा बापत अनसुचूी 

(९) बमोलिमको कि िगाइने ि असिु उपि गरिनेछ । 

११. घि किाः गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लभत्रको घिको कि अनुसचूी (१०) बमोलिम िगाइने ि असिु उपि गरिनेछ 

। ति एकीकृत सम्पलत्त कि िाग ूभएको अवस्थामा सोही बमोलिम हुनेछ ।  

१२. जरिवाना शुल्काः गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लभत्र भएका लववाद, झैझँगिा, द्वन्द्व बापतको अनसुचुी (११) 

बमोलिमको शलु्क िगाउने असिु उपि गनेछ । 

१३. लनकासी किाः गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लभत्रको गोलिया लनकासी बापतको अनसुचूी (१२) बमोलिमको 

शलु्क िगाउने तथा कि िगाइने ि असिु उपि गरिनेछ । 

१४. कि छुटाः यस ऐन बमोलिम कि लतने दालयत्व भएका व्यलि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन लकलसमको कि छुट लदइन े

छैन । ति तीन भन्दा बढी व्यवसाय गने व्यलि वा संस्थािाई अलधकतम तीन वटा व्यवसायमध्ये उच्चतम दिको 

कि लिई बाँकी व्यवसायको कि लमनाहा गरिनेछ । 

१५. कि तथा शुल्क संकिन सम्बन्धी कार्िलवलधाः यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनसुाि कि तथा शलु्क संकिन 

सम्बन्धी कायिलवलध गाउँपालिकािे तोके अनसुाि हुने छ । 
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अनसुचूी - १ 

(दफा २ सँग सम्बलन्धत) 

 

गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र वालषिक रुपमा िगाउने घि वहाि किको दि 

क्र.सं. लवविण दििेट कैलिर्त 

१.  

कुनै पलन लनिी व्यलििाई घि कोठा बहािमा लदएमा, घिधनीिे 

गाउँपालिकािाई घि, पसि, ग्यािेि, िग्गा, गोदाम, टहिा भािामा 

लदएमा 

भािाको १०% 
 

२.  

कुनै पलन सावििलनक संस्था/सिकािी कायाििय/ लनिी बैंक/सहकािी 

आलदिाई घि, कोठा बहािमा लदएमा 

सम्झौता भएको िकमको 

१०%  
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अनसुचूी - २ 

(दफा ३ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्र िगाउने व्र्वसार् किको दि 

क्र.सं. लवविण दि रु. (वालषिक) कैलिर्त 

१.  साधािण प्रकृलतको होटि, लचया नास्ता पसि ५०० 
 

२.  िलिङ, फुलिङ सलहतको होटि, गषे्ट हाउस, िेषु्टिेन्ट १५०० 
 

३.  तालिम हि, एट्याच ट्वाइिेट बाथरुम, वाईफाई सलहतको होटि २५०० 
 

४.  फोटो स्टुलियो (फोटो लिच्ने, धिुाउने, फोटोकपी, फ्याक्स) १५०० 
 

५.  सवािी साधन लवके्रता/ममित/ग्यािेि २००० 
 

६.  
कपिा/ितु्ता/चप्पि पसि, नसििी (फिफूि, कृलर्िन्य बोटलबरुवा 

उत्पादन, लबक्रीलवतिण), मलेिकि/एग्रोभटे 
१५०० 

 

७.  
िाद्य पदाथि (दाि, चामि, लचनी, तिकािी िगायत अन्य दलैनक उपभोग्य 

सामग्रीहरु) सम्बन्धी पसि 
५०० 

 

८.  हाििवयेि व्यवसाय २००० 
 

९.  भाँिाकँुिा पसि १५०० 
 

१०.  फलनिचि/ ‘स’ लमि व्यवसाय २५०० 
 

११.  इन्धन व्यवसाय ३००० 
 

१२.  कस्मलेटक पसि, व्यटुी पाििि १५०० 
 

१३.  
अल्कोहििन्य/धमु्रपानिन्य पदाथि लबक्रीलवतिण गने पसि (PAN 

दतािवािा) 
५००० 

 

१४.  
अल्कोहििन्य/धमु्रपानिन्य पदाथि लबक्रीलवतिण गने पसि (VAT 

दतािवािा) 
२०००० 

 

१५.  अल्कोहििन्य/धमु्रपानिन्य पदाथि समते लबक्रीलवतिण गने होटि ५००० 
 

१६.  सनुचाँदी पसि २५०० 
 

१७.  मनी एक्स्चेन्िि (IME िगायत) ३००० 
 

१८.  कृलर् सहकािी/लवद्यतु ्सहकािी १००० 
 



4 
 

१९.  अन्य सहकािी तथा िघलुवत्त ३००० 
 

२०.  बैंलकङ तथा लबत्तीय कािोवाि गने संस्था ५००० 
 

२१.  एफ. एम. िेलियो ४००० 
 

२२.  लसनेमाघि ५००० 
 

२३.  ट्राभल्स एण्ि टुसि, टे्रलकङ एिने्सी ३००० 
 

२४.  
कायालकङ, क्यानोलनङ, बञ्िी िम्प, लिप फ्िायि, यािलफ्टङ, 

पािाग्िाइलिङ 
५००० 

 

२५.  केबिकाि १०००० 
 

२६.  

ठेक्का पट्टा 

५ िाि भन्दा कम 

५ िाि भन्दा बढी २० िाि सम्म 

२० िाि भन्दा बढी ५० िाि सम्म 

५० िाि भन्दा बढी १ किोि सम्म 

१ किोि भन्दा बढी ५ किोि सम्म 

५ किोि भन्दा बढी 

 

२००० 

५००० 

१०००० 

२०००० 

३०००० 

५०००० 

 

२७.  फे्रस हाउस १५०० 
 

२८.  स्टेशनिी ५०० 
 

२९.  ईिेक्ट्रोलनक्स पसि (मोवाइि, कम्प्यटुि, ल्यापटप, लवििुीका सामानहरु 

िगायत अन्य इिेक्ट्रोलनक्स सामानहरु) 
१५०० 

 

३०.  टेिि, सैिनु, साइवि १००० 
 

३१.  अन्य व्यवसाय ५०० 
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अनसुचूी - ३ 

(दफा ४ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्र िगाउने जलिबुटी कि 

क्र.सं. जलिबुटी दििेट रु. (प्रलत केजी) कैलिर्त 

१.  अिैंची ५ 
 

२.  अलम्िसो ०.५ 
 

३.  लचिाइतो २ 
 

४.  मलिटो १ 
 

५.  अदवुा ०.२५ 
 

६.  धपू १ 
 

७.  िटामसी/कुट्की १  

८.  सतवुा १०  

९.  अन्य िलिबटुी ०.२५  
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अनसुचूी - ४ 

(दफा ५ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिका आफ्नो िेत्र लभत्र िगाउने सवािी साधन पटके कि 

क्र.सं. सवािी साधनको लकलसम 
दििेट रु. (एक 

पटकको) 
कैलिर्त 

१.  बस, ट्रक, िीप, ट्याक्सी १००   

२.  ट्रयाक्टि ५०० 
 

३.  हभेी इलक्वपमने्ट, एक्स्क्याभटेि, िोिि, िोिि ५००० 
 

 

 ति यस लवर्यमा प्रदशे सिकाििे कुनै व्यवस्था गिेमा सोही बमोलिम हुनेछ ।  
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अनसुचुी – ५ 

(दफा ६ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्र िगाउने लवज्ञापन किको दििेटाः 

क्र.सं. प्रकाि दििेट वालषिक रु. कलिर्त 

१.  

कुनै व्र्वसार्, कम्पनी, होटि व्र्वसार्िे होलििङ 

वोिि, फ्िेक्स लप्रन्ट, पर्ािि, बाि, लभत्ता, पसिको 

सटि आलदमा लवज्ञापन गिे बापत 

५ वगिलफट भन्दा कम 

५ भन्दा बढी १० वगिलफट सम्म 

१० भन्दा बढी १५ वगिलफट सम्म 

१५ वगिलफट भन्दा बढी 

 

 

 

१००० 

२००० 

३००० 

५००० 

 

 

ति यस लवर्यमा प्रदशे सिकाििे कुनै व्यवस्था गिेमा सोही बमोलिम हुनेछ ।  
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अनसुचूी - ६ 

(दफा ७ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्र िगाउने मनोिञ्जन कि  

क्र.सं. लवविण दििेट (एक पटकको)   कैलिर्त 

१.  िाद,ु चटक, सकि स दिेाए बापत ५०   

२.  िोटेलपङ ििेाएबापत २० 

 
३.  लसनेमा/लफल्म दिेाए बापत् ५० 
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अनसुचूी - ७ 

(दफा ८ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे उपिब्ध गिाएको सेवाबाट लनम्नानुसािको सेवा शुल्क दस्तुि िगाउने ि असुि उपि गनेछ । 

क्र.सं. लवविण दस्तुि रु. कैलिर्त 

१.  व्यलिगत लसफारिस ५०  

२.  संघ संस्थाको लसफारिस २००  

३.  नागरिकता लसफारिस १००  

४.  नागरिकता प्रलतलिलप २००  

५.  नाता प्रमालणत (िीलवत सँगको) २००  

६.  नाता प्रमालणत (मतृक सँगको) २००  

७.  मलदिा व्यवसाय लसफारिस १०००  

८.  मलदिा उद्योग लसफारिस १००००  

९.  घि िग्गा नामसािी लसफारिस ५००  

१०.  मोही िगत कट्टा लसफारिस २००  

११.  घि कायम लसफारिस ५००  

१२.  छात्रवलृत्त लसफारिस ५०  

१३.  लवपन्न लवद्याथी छात्रवलृत्त लसफारिस लनिःशलु्क  

१४.  अपाङ्ग लसफारिस लनिःशलु्क  

१५.  स्थायी बसोबास लसफारिस २००  

१६.  अस्थायी बसोबास लसफारिस १००  

१७.  बैबालहक अङ्गीकृत नागरिकता लसफारिस १०००  
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१८.  
आलथिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता 

प्रमालणत 

१००० (ति २०,००,००० भन्दा बढी भएमा िम्मा 

मलू्याङ्कनको ०.५% िे) 

१९.  आलथिक अवस्था कमिोि वा लवपन्नता प्रमालणत लनशलु्क  

२०.  लवद्यतु ििान लसफारिस ५००  

२१.  धािा ििान लसफारिस ५००  

२२.  िीलवत िहकेो लसफारिस ५०००  

२३.  दवु ैनाम गिेको व्यलि एकै हो भन्ने लसफारिस २००  

२४.  फिक नाम/िन्मलमलत संशोधन लसफारिस/संशोधन ३००  

२५.  िग्गा मलू्याङ्कन लसफारिस ५००  

२६.  िग्गा मलू्याङ्कन प्रमालणत 

१००० (२५ िाि 

भन्दा मालथको 

०.२५%) 

 

२७.  व्यवसाय बन्द लसफारिस ५००  

२८.  व्यवसाय सञ्चािनमा निहकेो लसफारिस ५००  

२९.  व्यापाि व्यवसाय नभएको लसफारिस १००  

३०.  कोटि लफ लमनाहा लसफारिस ५०  

३१.  नावािक परिचय पत्र लसफारिस १००  

३२.  चौपाया सम्वन्धी लसफारिस १००  

३३.  घि बहािमा िगाउने लसफारिस २००  

३४.  साधािण प्रकृलतको होटि, लचया नास्ता पसि दताि 

लसफारिस 
२००  

३५.  िलिङ, फुलिङ सलहतको होटि, गषे्ट हाउस, िेषु्टिेन्ट दताि 

लसफारिस 
१०००  
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३६.  तालिम हि, एट्याच ट्वाइिेट बाथरुम, वाईफाई 

सलहतको होटि दताि लसफारिस 
२०००  

३७.  फोटो स्टुलियो (फोटो लिच्ने, धिुाउने, फोटोकपी, 

फ्याक्स) दताि लसफारिस 
५००  

३८.  
सवािी साधन लवके्रता/ममित/ग्यािेि दताि लसफारिस १०००  

३९.  
कपिा/ितु्ता/चप्पि पसि, नसििी (फिफूि, कृलर्िन्य 

बोटलबरुवा उत्पादन, लबक्रीलवतिण), मलेिकि/एग्रोभटे दताि 

लसफारिस 

५००  

४०.  िाद्य पदाथििन्य पसि (दाि, चामि, लचनी, तिकािी 

िगायत अन्य दलैनक उपभोग्य सामग्रीहरु) दताि लसफारिस 
५००  

४१.  
हाििवयेि, भाँिाकँुिा पसि/व्यवसाय दताि लसफारिस १०००  

४२.  
फलनिचि/ ‘स’ लमि व्यवसाय दताि लसफारिस २५००  

४३.  
इन्धन व्यवसाय दताि लसफारिस १५००  

४४.  
कस्मलेटक पसि, व्यटुी पाििि दताि लसफारिस ५००  

४५.  अल्कोहििन्य/धमु्रपानिन्य पदाथि लबक्रीलवतिण गने 

पसि दताि लसफारिस 
२०००  

४६.  
सनुचाँदी पसि दताि लसफारिस २०००  

४७.  
मनी एक्स्चेन्िि (IME िगायत) दताि लसफारिस २०००  

४८.  
सहकािी तथा िघलुवत्त  दताि लसफारिस १०००  

४९.  बैंलकङ तथा अन्य लबत्तीय कािोवाि गने संस्था दताि 

लसफारिस 
३०००  

५०.  स्थानीय िानी तथा िलनि िन्य पदाथिको 

सवके्षण/अन्वेर्ण लसफारिस/अनमुलत 
५०००  

५१.  स्थानीय िानी तथा िलनि िन्य पदाथिको उत्िनन 

लसफारिस/अनमुलत 
१०००००  

५२.  
ट्राभल्स एण्ि टुसि, टे्रलकङ एिने्सी दताि लसफारिस १०००  

५३.  कायालकङ, क्यानोलनङ, बञ्िी िम्प, लिप फ्िायि, 

यािलफ्टङ, पािाग्िाइलिङ आलद दताि लसफारिस 
२०००  
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५४.  
केबिकाि सेवा दताि लसफारिस ५०००  

५५.  
एफ. एम. सञ्चािन लसफारिस ५०००  

५६.  
स्थायी िेिा नम्बि (PAN) दताि लसफारिस ८००  

५७.  
हाटबिाि सञ्चािन लसफारिस ५००  

५८.  
रुि कटान लसफारिस (उलत्तस प्रलत गोटा) २०  

५९.  
रुि कटान लसफारिस (लचिाउने प्रलत गोटा) २५  

६०.  
रुि कटान लसफारिस (पात्िे/कटु्टस प्रलत गोटा) ३०  

६१.  
रुि कटान लसफारिस (अन्य रुि प्रलत गोटा) १०  

६२.  
अन्य व्यवसाय दताि लसफारिस ५००  

६३.  
साधािण प्रकृलतको होटि, लचया नास्ता पसि दताि १०००  

६४.  
िलिङ, फुलिङ सलहतको होटि, गषे्ट हाउस, िेषु्टिेन्ट दताि १५००  

६५.  तालिम हि, एट्याच ट्वाइिेट बाथरुम, वाईफाई 

सलहतको होटि दताि 
३०००  

६६.  फोटो स्टुलियो (फोटो लिच्ने, धिुाउने, फोटोकपी, 

फ्याक्स) दताि 
१५००  

६७.  
सवािी साधन लवके्रता/ममित/ग्यािेि दताि २५००  

६८.  कपिा/ितु्ता/चप्पि पसि, नसििी (फिफूि, कृलर्िन्य 

बोटलबरुवा उत्पादन, लबक्रीलवतिण), मलेिकि/एग्रोभटे दताि 
१५००  

६९.  िाद्य पदाथििन्य पसि (दाि, चामि, लचनी, तिकािी 

िगायत अन्य दलैनक उपभोग्य सामग्रीहरु) दताि 
१५००  

७०.  
हाििवयेि, भाँिाकँुिा पसि/व्यवसाय दताि ३०००  

७१.  
फलनिचि/ ‘स’ लमि व्यवसाय दताि ३००००  

७२.  
इन्धन व्यवसाय दताि २५००  
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७३.  
कस्मलेटक पसि, व्यटुी पाििि दताि १५००  

७४.  अल्कोहििन्य/धमु्रपानिन्य पदाथि लबक्रीलवतिण गने 

पसि दताि 
१००००  

७५.  
सनुचाँदी पसि दताि ७०००  

७६.  
मनी एक्स्चेन्िि (IME िगायत) दताि ७०००  

७७.  
सहकािी तथा िघलुवत्त  दताि ५०००  

७८.  
बैंलकङ तथा अन्य लबत्तीय कािोवाि गने संस्था दताि २००००  

७९.  
एफ. एम. सञ्चािन अनमुलत/दताि ५००००  

८०.  
ट्राभल्स एण्ि टुसि, टे्रलकङ एिने्सी दताि ५०००  

८१.  कायालकङ, क्यानोलनङ, बञ्िी िम्प, लिप फ्िायि, 

यािलफ्टङ, पािाग्िाइलिङ दताि 
१००००  

८२.  
केबिकाि सेवा दताि १०००००  

८३.  
संस्था/क्िब दताि १०००  

८४.  
उपभोिा सलमलत दताि  १०००  

८५.  
अन्य दताि (व्यवसाय समेत) ५००  

८६.  
घि बहािमा िगाउने अनमुलत ५००  

८७.  
हाटबिाि सञ्चािन अनमुलत २०००  

८८.  

लनमािण/ठेक्का पट्टा िाइसेन्स  

‘घ’ वगि तथा अन्यको िालग 

‘ग’ वगिको िालग 

‘ि’ वगिको िालग 

‘क’ वगिको िालग 

 

१५००० 

२०००० 

२५००० 

३०००० 

 

८९.  
साधािण प्रकृलतको होटि, लचया नास्ता पसि नवीकिण ५००  

९०.  
िलिङ, फुलिङ सलहतको होटि, गषे्ट हाउस, िेषु्टिेन्ट ८००  
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नवीकिण 

९१.  तालिम हि, एट्याच ट्वाइिेट बाथरुम, वाईफाई 

सलहतको होटि नवीकिण 
१०००  

९२.  फोटो स्टुलियो (फोटो लिच्ने, धिुाउने, फोटोकपी, 

फ्याक्स) नवीकिण 
७००  

९३.  
सवािी साधन लवके्रता/ममित/ग्यािेि नवीकिण १०००  

९४.  
कपिा/ितु्ता/चप्पि पसि, नसििी (फिफूि, कृलर्िन्य 

बोटलबरुवा उत्पादन, लबक्रीलवतिण), मलेिकि/एग्रोभटे 

नवीकिण 

७००  

९५.  िाद्य पदाथििन्य पसि (दाि, चामि, लचनी, तिकािी 

िगायत अन्य दलैनक उपभोग्य सामग्रीहरु) नवीकिण 
७००  

९६.  
हाििवयेि, भाँिाकँुिा पसि/व्यवसाय नवीकिण १५००  

९७.  
फलनिचि/ ‘स’ लमि व्यवसाय नवीकिण २०००  

९८.  
इन्धन व्यवसाय नवीकिण २०००  

९९.  
कस्मलेटक पसि, व्यटुी पाििि नवीकिण ५००  

१००.  अल्कोहििन्य/धमु्रपानिन्य पदाथि लबक्रीलवतिण गने 

पसि नवीकिण 
३०००  

१०१.  
सनुचाँदी पसि नवीकिण ३०००  

१०२.  
मनी एक्स्चेन्िि (IME िगायत) नवीकिण ३०००  

१०३.  
सहकािी तथा िघलुवत्त  नवीकिण १०००  

१०४.  
बैंलकङ तथा अन्य लबत्तीय कािोवाि गने संस्था नवीकिण ५०००  

१०५.  
ट्राभल्स एण्ि टुसि, टे्रलकङ एिने्सी नवीकिण २०००  

१०६.  कायालकङ, क्यानोलनङ, बञ्िी िम्प, लिप फ्िायि, 

यािलफ्टङ, पािाग्िाइलिङ नवीकिण 
४०००  

१०७.  
केबिकाि सेवा नवीकिण ८०००  

१०८.  
संस्था/क्िब नवीकिण ५००  
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१०९.  
उपभोिा सलमलत नवीकिण ५००  

११०.  
हाटबिाि सञ्चािन अनमुलत नवीकिण ८००  

१११.  
अन्य नवीकिण (व्यवसाय समेत) ५००  

११२.  

ठेक्का पट्टा िाइसेन्स नवीकिण 

‘घ’ वगि तथा अन्यको िालग 

‘ग’ वगिको िालग 

‘ि’ वगिको िालग 

‘क’ वगिको िालग 

 

 

१५०० 

२५०० 

३५०० 

५००० 

 

 

११३.  उद्योग ठाउँसािी लसफारिस २०००  

११४.  लवद्यािय ठाउँसािी लसफारिस १०००  

११५.  लवद्यािय सञ्चािन स्वीकृलत/कक्षा वलृद्व लसफारिस १०००  

११६.  िग्गा दताि लसफारिस १००  

११७.  संिक्षक लसफारिस (व्यलिगत) १००  

११८.  संिक्षक लसफारिस (संस्थागत) २००  

११९.  नेपाि सिकािको नाममा बाटो कायम लसफारिस १००  

१२०.  लनिःशलु्क स्वास््य उपचाि लसफारिस लनिःशलु्क  

१२१.  सशलु्क स्वास््य उपचाि लसफारिस लनिःशलु्क  

१२२.  घिबाटो प्रमालणत ५००  

१२३.  चाि लकल्िा प्रमालणत ५००  

१२४.  हकवािा वा हकदाि प्रमालणत १००  

१२५.  लववाह प्रमालणत २००  
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१२६.  अलववालहत प्रमालणत २००  

१२७.  िन्मलमलत प्रमालणत १००  

१२८.  अगं्रेिी भार्ामा लसफारिस/प्रमालणत (पञ्िीकिण बाहके) १०००  

१२९.  िग्गा धनीपिुाि हिाएको लसफारिस १००  

१३०.  पिुािमा घि कायम गने लसफारिस ५००  

१३१.  सििलमन मचुलु्का प्रमालणत ५००  

१३२.  लमिापत्र कागि ५००  

१३३.  
आिीधिु बाँध, पैनी, कुिो वा पानीघाटको बाँिफाँि तथा 

उपयोग सम्बन्धी उििुी दताि 
१००  

१३४.  अकािको बािी नोक्सान गिेको सम्बन्धी उििुी दताि १००  

१३५.  चिन, घाँस, दाउिा सम्बन्धी उििुी दताि १००  

१३६.  ज्यािी मििुी नलदएको सम्बन्धी उििुी दताि १००  

१३७.  
घिपािवुा पशपुक्षी हिाएको वा पाएको सम्बन्धी उििुी 

दताि 
१००  

१३८.  
िषे्ठ नागरिकको पािनपोर्ण तथा हिेचाह नगिेको 

सम्बन्धी उििुी 
लनिःशलु्क  

१३९.  

नाबािक छोिाछोिी वा पलत-पत्नीिाई इज्ित आमद 

अनसुाि िान िाउन वा लशक्षा दीक्षा नलदएको सम्बन्धी 

उििुी दताि 

लनिःशलु्क  

१४०.  
वालर्िक पच्चीस िाि रुपैयाँ सम्मको लबगो भएको घि 

बहाि ि घि बहाि सलुवधा सम्बन्धी उििुी दताि 
५००  

१४१.  अन्य व्यलिको घि, िग्गा वा सम्पलत्तिाई असि पने गिी १००  
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रुि लवरुवा िगाएको सम्बन्धी उििुी दताि 

१४२.  
आफ्नो घि वा बिेसीबाट अकािको घि, िग्गा वा 

सावििलनक बाटोमा पानी झािेको सम्बन्धी उििुी दताि 
१००  

१४३.  

सँलधयािको िग्गा तफि  झ्याि िािी घि बनाउन ुपदाि काननु 

बमोलिम छोि्न ुपने परिमाणको िग्गा नछोिी बनाएको 

सम्बन्धी उििुी दताि 

१००  

१४४.  

कसैको हक वा स्वालमत्वमा भए पलन पिापवूि दलेि 

सावििलनक रुपमा प्रयोग हुदँ ैआएको बाटो, बस्तभुाउ 

लनकाल्ने लनकास, वस्तभुाउ चिाउने चौि, कुिो, नहि, 

पोििी, पाटी पौवा, अन्त्येलष्ट स्थि, धालमिक स्थि वा 

अन्य कुनै सावििलनक स्थिको उपयोग गनि नलदएको वा 

बाधा पयुािएको सम्बन्धी उििुी दताि 

१००  

१४५.  
संघीय वा प्रदशे काननुिे स्थानीय तहबाट लनरुपण हुने 

भनी तोकेका अन्य लववाद सम्बन्धी उििुी दताि 
१००  

१४६.  

सिकािी, सावििलनक वा सामदुालयक बाहके एकको 

हकको िग्गा अकोिे चापी, लमची वा घसुाई िाएको 

सम्बन्धी उििुी दताि 

१००  

१४७.  

सिकािी, सावििलनक वा सामदुालयक बाहके आफ्नो हक 

नपगु्ने अरुको िग्गामा घि वा अन्य कुनै संिचना बनाएको 

सम्बन्धी उििुी दताि 

१००  

१४८.  पलत-पत्नीको सम्बन्ध लवच्छेद सम्बन्धी उििुी दताि १०००  

१४९.  अङ्ग भङ्ग बाहकेको कुटलपट सम्बन्धी उििुी दताि १००  

१५०.  गािी बेइज्िती सम्बन्धी उििुी दताि १००  

१५१.  िटुलपट सम्बन्धी उििुी दताि १००  

१५२.  
पशपुक्षी छािा छािेको वा पशपुक्षी िाख्दा वा पाल्दा 

िापिवाही गिी अरुिाई असि पािेको सम्बन्धी उििुी दताि 
१००  
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१५३.  
अरुको आवासमा अनलधकृत प्रवशे गिेको सम्बन्धी उििुी 

दताि 
१००  

१५४.  
अकािको हक भोगमा िहकेो िग्गा आवाद वा भोग चिन 

गिेको सम्बन्धी उििुी दताि 
१००  

१५५.  
ध्वलन प्रदरू्ण गिी वा फोहोिमैिा फ्याँकी लछमकेीिाई 

असि पयुािएको सम्बन्धी उििुी दताि 
१००  

१५६.  अन्य दवेानी ि फौिदािी लववाद सम्बन्धी उििुी दताि १००  

१५७.  कच्ची घिको नक्सा ड्रइङ/लििाइन १०००  

१५८.  पक्की घिको नक्सा ड्रइङ/लििाइन २५००  

१५९.  कच्ची घिको नक्सा पास १०००  

१६०.  पक्की घिको नक्सा पास ३०००  

१६१.  पक्की घिको तिा थप अनमुलत (प्रलत तिा) ३०००  

१६२.  लववाह दताि ५०  

१६३.  िन्म दताि ५०  

१६४.  मतृ्य ुदताि लनिःशलु्क  

१६५.  बसाईसिाई (आएको/गएको) ५०  

१६६.  सम्बन्ध लवच्छेद दताि ५०  

१६७.  व्यलिगत घटना दताि प्रलतलिलप २००  

१६८.  गाउँपालिकाको हि भािा २०००  
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१६९.  विा कायािियको हि भािा १०००  

१७०.  

उद्योग दताि लसफारिस 

घिेि/ुसाना/िघ ुउद्यम 

मझौिा उद्योग 

ठूिा उद्योग 

 

१००० 

५००० 

१०००० 

 

१७१.  

उद्योग दताि शलु्क 

घिेि/ुसाना/िघ ुउद्यम/उद्योग 

मझौिा उद्योग 

ठूिा उद्योग 

 

३००० 

१०००० 

५०००० 

 

१७२.  चि अचि सम्पलत्त 

लसफारिस/प्रमालणत 

१००० (२५ िाि सम्मको), त्यो भन्दा मालथको हकमा ०.२५% 

िे 

१७३.  संस्थािाई अनभुव पत्र १०००  

१७४.  वन िलिवटुी पिूी लसफारिस ५००  

१७५.  घि/िग्गा नामसािी २००  

१७६.  बोलििङ लवद्यािय दताि 

आधािभतू तहसम्म 

माध्यलमक तहसम्म 

 

१०००० 

२०००० 

 

१७७.  बोलििङ लवद्यािय नवीकिण 

आधािभतू तहसम्मको 

माध्यलमक तहसम्मको 

 

५००० 

८००० 

 

१७८.  बोलििङ लवद्याियको कक्षा अपग्रेि 

आधािभतू तहसम्म प्रलतकक्षा 

माध्यलमक तहसम्म प्रलतकक्षा 

 

२००० 

३००० 

 

१७९.  िानेपानी महुान दताि १०००  
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१८०.  इलन्ियन तथा यकेु पेन्सन लसफारिस १०००  

१८१.  झोिे/पोके व्र्वसार्ी पटके कि (दताि नभएका 

व्र्वसार्ी) 

 

प्रलत पोका (गाउँपालिका लभत्रका व्यवसायी) 

प्रलत पोका (गाउँपालिका बालहिका व्यवसायी) 

प्रलत लटप्पि/लपकअप/ट्रयाक्टि (गाउँपालिका लभत्रका 

व्यवसायी) 

प्रलत लटप्पि/लपकअप/ट्रयाक्टि (गाउँपालिका बालहिका 

व्यवसायी) 

प्रलत ट्रक (गाउँपालिका लभत्रका व्यवसायी) 

प्रलत ट्रक (गाउँपालिका बालहिका व्यवसायी) 

 

 

 

१०० 

२०० 

३०० 

 

५०० 

१००० 

२००० 

 

१८२.  अन्य लसफारिस/प्रमालणत ५००  
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अनसुचूी – ८ 

(दफा ९ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्र लिने पर्िटन शुल्क 

 

 

 

 

  

क्र.सं. पर्िटकको लकलसम दििेट (एक पटकको रु.) कैलिर्त 

१.  नेपािी २० 

 २.  साकि  लभत्रका १००   

३.  एलसया लभत्रका ५००   

४.  अन्य मिुकुका १०००   
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अनसुचूी – ९ 

 (दफा १० सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिका िेत्रलभत्र िहेका जग्गाहरुको भूलमकि(मािपोत)  

क्र.सं. प्रकाि रे्त (प्रलत िोपनी रु.) बािी/पार्ो (प्रलत िोपनी रु.) कैलिर्त 

१.  अब्बि १२ ४  

२.  दोयम १० ३  

३.  लसम ८ २  

४.  चाहाि ६ १  

५.  

घिेिी (सिकिे 

छोएको आठ 

आना वा सो भन्दा 

कम क्षेत्रफिको 

िग्गा) 

                                               प्रलत घिेिी रु. २०० 
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अनसुचूी – १० 

  (दफा ११ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्र िहेको प्रत्रे्क घिधुिी बाट देहार् बमोलजमको कि िगाउनेछ : 

क्र.सं. प्रकाि दि रु. (वालषिक) कैलिर्त 

१.  अलत साधािण (ििको छाना भएको एकतिे झपु्रो) ०  

२.  साधािण (लटनको छाना भएको एकतिे) ०  

३.  मध्यम (ििको छाना भएको एकभन्दा बढी तिा भएको) ०  

४.  िाम्रो (िस्तापाता/लझगंटीको छाना भएको) ०  

५.  पक्की घि (एक तिे) ०  

६.  पक्की घि (एक भन्दा बढी तिा भएको) ०  
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अनसुचुी - ११ 

(दफा १२ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्र भएका झै-झगिा, सामालजक लववाद, द्वन्द्व बापत िगाउने जरिवाना, शुल्क 

क्र.सं. प्रकाि दि िेट रु. कैलिर्त 

१.  

सावििलनक स्थिमा मलदिा लपउने, 

अनमुलत नलिई लवक्री लवतिण गने, 

होहल्िा गने, झैं-झगिा गिेमा 

पलहिो पटक - १००० 

दोस्रो पटक - १५०० 

तेस्रो पटक – ३००० 

 

२.  सावििलनक स्थिमा िवुातास ििेेमा 

पलहिो पटक – १००० 

दोस्रो पटक – १५०० 

तेस्रो पटक - ३००० 

 

३.  मलहिा लहसंा, घिेि ुलहसंा गिेमा 

पलहिो पटक - १००० 

दोस्रो पटक - १५०० 

तेस्रो पटक - ३००० 

 

४.  िानािान सावििलनक सिकिाई असि 

पगु्ने गिी सिकमा पानी/कुिो िगाएमा 

पलहिो पटक - ३००० 

दोस्रो पटक - ५००० 

तेस्रो पटक - १०००० 

 

५.  नोट : यस अनसुचूीसँग सम्बलन्धत अन्य िरिवाना गाउँपालिकाको न्यालयक काननु बमोलिम हुनेछ ।  
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अनसुचुी – १२ 

(दफा १३ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्र िगाउन सक्ने गोलिर्ा लनकासी गिे बापतको शुल्क तथा कि 

क्र.सं. लवविण दििेट रु. (प्रलत ट्रक) दििेट रु. (प्रलत ट्रर्ाक्टि) कैलिर्त 

१.  गाउँपालिका क्षेत्रबालहि 

गोलिया लनकासी गिेबापत् 
५००० ३०००  

 


