
 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक 
सम्बन्धी ननयमावली, २०६५ को ननयम ३  

बमोजिम सावविाननक गररएको सूचना वववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सूचना सावविाननक गरेको अवधीीः 2078 श्रावण देखी 2078 असोि 
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पैयूूँ गाउूँपानलका 
गाउूँ कायवपानलकाको कायावलय 

हवुास, पववत 



 

 

 

 

ननकायको स्वरूप र प्रकृनत : नेपालको संववधान २०७२ को धारा ५६ (१) ले संघ¸प्रदेशर स्थानीय तह गरी 
३ तहको राज्यको मूल संरचना रहने व्यबस्था गरी सोही धाराको उपधारा (४) र (५) ले स्थानीय तह तफव  
रहेको यस गाउूँपानलका¸ सामाजिक साूँस्कृनतक संरक्षण वा आनथवक ववकासका लानग ववशषे¸संरजक्षत वा 
स्वायत्तके्षत्र कायमगनव सवकन ेव्यबस्था गरेकोछ । 

 

(१) गाउूँपानलकाको काम,कतवब्य र अनधकार :नेपालको संनबधान २०७२ , स्थानीय सरकार संचालन 
ऐन २०७४ र नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको काम ,कतवब्य र अनधकार . 

 

(२) कर्मचारी संख्या र वििरण : 

नस.
न. 

कमवचारीको नाम पद सेवा कायवरत कायावलय सम्पकव  नं. 

१ केशव लानमछाने प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत प्रशासन पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास,पववत 9857620543 

२ सरोि परािलुी लेखा प्रमखु लेखा पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास,पववत 9849084224 

३ यवुराि सवेुदी लेखा अनधकृत लेखा पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास,पववत 9857623197 

४ सरेुन्र प्रसाद शमाव अनधकृत छैटौँ प्रशासन पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास,पववत 9863451796 

५ यज्ञ प्रसाद लानमछान े अनधकृत छैटौँ जशक्षा पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास,पववत 9857630661 

6 अननल कमल न्यौपान े अनधकृत छैटौँ प्राववनधक पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास,पववत 9841728730 

७ रववन्र गौतम सचुना प्रववनध अनधकृत प्राववनधक पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास,पववत 9866052069 

८ पूणव प्रसाद न्यौपान े नस.अ.हे.व. स्वास््य पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास,पववत 9856032872 

9 संजिव ढकाल रोिगार संयोिक प्र.रोिगार.का पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास,पववत 9863459246 

10 नमन प्रसाद न्यौपान े िनसम्पकव  अनधकृत िन सम्पकव  पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास,पववत 9857644921 
11 मञ्जु शमाव  सहायक पाूँचौँ प्रशासन पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास,पववत 9847740249 

12 शानलक ररिाल सहायक पाूँचौँ लेखा पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास,पववत 9841078339 

13 लक्ष्मण थापा  सव-इजन्िननयर इजन्िननयर पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास,पववत 9849273523 

14 सवुास भट्टराई अ.स.ई इजन्िननयर पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास,पववत ९८५७६४४६५५ 
15 प्रववण बढुा मगर  ख.प.स.टे प्राववनधक पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास,पववत ९८६६८४७१०४ 
16 सवुास पौडेल कम््यटुर अपरेटर ववववध पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास,पववत 9843402579 

17 कल्पना देवी शमाव प्रा.स. जशक्षा पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास,पववत 9860697656 

18 कमला शमाव  सहायक चौथोँ प्रशासन पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास,पववत 9847633015 

19 ववष्ण ुकुमारी क्षत्री नस.अ.न.मी स्वास््य पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास,पववत 9856071210 

20 मकुुन्द गौतम MIS अपरेटर - पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास,पववत 9856055530 

21 ववकास सवेुदी  आ.ले.प लेखा पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास,पववत 9867666673 
22 मनोि अयावल अनमन प्राववनधक पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास,पववत 9840005555 
23 मानत्रका देवी पौडेल वफल्ड सहायक - पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास,पववत 9843405416 



24 कृष्ण प्रसाद शमाव प्रा.स प्र.म.रो.का पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास,पववत ९८४७७८२०९८ 
25 ववमला न्यौपाने का.स - पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास 9814168815 
26 चेतकुमारी कुूँ वर  का.स - पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास 987562685 
27 झनक कुमारी चौधरी  का.स - पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास 9816169178 
28 याम बहादरु थापा  का.स - पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय हवुास 9817175469 

 

 

वडामा कायवरत वडा सजचव र प्राववनधक सहायक कमवचारीहरुको वववरणीः 

नस.न. कमवचारीको नाम पद सेवा कायवरत कायावलय सम्पकव  नं. 
1 प्रमे प्रसाद भसुाल अ.स.इ प्राववनधक १ नं वडा कायावलय, टकलाक पववत 9847430737 

2 ररताकुमरी ररिाल अ.स.इ प्राववनधक २ नं वडा कायावलय, नत्रवेणी पववत 9857630960 

3 वववेक राि पौडेल सहायक पाचौं प्रशासन ३ नं वडा कायावलय, बेउलीबास पववत  9847795162 

4 रािेन्र नतवारी अ.स.इ प्राववनधक ४ नं वडा कायावलय, हवुास पववत 9857630663 

5 ईश्वरी चानलसे सहायक पाूँचौँ प्रशासन ५ नं वडा कायावलय, जचसापानी पववत  9844878264 

6 टुका कुमारी शमाव  प्रा.स प्राववनधक ५ नं वडा कायावलय, जचसापानी पववत  9867663629 

7 पाराश्वर सापकोटा सहायक चौंथो प्रशासन ६ नं वडा कायावलय, सरौंखोला पववत  9856070493 

8 नरेन्र आचायव सहायक चौँथो प्रशासन ७ नं वडा कायावलय, भोले पववत  9843087425 

 

पैयूूँ हवटया आयवेुद औषधालयमा कायवरत कमवचारीहरुको वववरणीः 

 

s[lif zfvfdf sfo{/t sd{rf/L 

l;=g+= sd{rd/Lsf] gfd kb ;]jf sfo{/t sfof{no ;Dks{ g+= 

  1 ददपाञ्जली शमाव ना.प्रा.स. कृवष प्राववनधक पैयूूँ गाउूँपानलका ४ नं. वडा कायावलय  हवुास,पववत ९८६५३४८२३४ 

२ टोप बाहादरु राना का.स. कृवष प्राववनधक पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय, कृवष शाखा  ९८४७७७१९८८ 

3 संददप नतवारी  ना.प्रा.स कृवष प्राववनधक पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय, कृवष शाखा  9863043730 
 

 

 

नस.
न. 

कमवचारीको नाम पद सेवा कायवरत कायावलय सम्पकव  नं. 

१ ददनेश आले कववराि ननरीक्षक स्वास््य पैयूूँ हवटया आयवेुद औषधालय हवुास पववत  9856054198 
२ नसता काफ्ले का.स  पैयूूँ हवटया आयवेुद औषधालय हवुास पववत  
३ मैना प्रधान का.स  पैयूूँ हवटया आयवेुद औषधालय हवुास पववत  



लघ ुउद्मम ववकास कायवक्रममा sfo{/t sd{rf/L 

l;=g+= sd{rd/Lsf] gfd kb ;]jf sfo{/t sfof{no ;Dks{ g+= 

  1 सोनन शे्रष्ठ उ.वव.सहिकताव उद्यम ववकास पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय 9866468938 

२ संनगता नतवारी उ.वव.सहयोगी कृवष प्राववनधक पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय  9867137739 

 

kz' ;]jf zfvfdf sfo{/t sd{rf/L 

l;=g+= sd{rd/Lsf] gfd kb ;]jf sfo{/t sfof{no ;Dks{ g+= 

१ हरी प्रसाद पैनी ना.प.स्वा.प्रा. पश ुसेवा प्राववनधक पैयूूँ गाउूँपानलका १ नं. वडा कायावलय   ९८६९१७४७८१ 

२ सदुदप काफ्ले ना.प.स्वा.प्रा. पश ुसेवा प्राववनधक पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय, पश ुशाखा ९८६१५९५०१५ 

३ गोपाल प्रशाद शमाव ना.प.स्वा.प्रा. पश ुसेवा प्राववनधक पैयूूँ गाउूँपानलका ७ नं. वडा कायावलय   ९८५७६८२९९९ 

४ शनुसला गौडेल ना.प.स्वा.प्रा. पश ुसेवा प्राववनधक पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय, पश ुशाखा ९८०१३८१२०० 

 

lghL cfjf; k"g{lgdf{0f -e'sDk_df sfo{/t sd{rf/L 

नस.न. कमवचारीको नाम पद सेवा कायवरत कायावलय सम्पकव  नं. 
1 महेश िोशी  सब-इजन्िननयर  प्राववनधक पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय, हवुास 9849903130 

2 आशोक बख्रले  अ.स.ई  प्राववनधक पैयूूँ गाउूँपानलकाको कायावलय, हवुास 9847771988 

 

पैयुूँ गाउूँकायवपानलकाका पदानधकारीहरुको वववरण    

     

  

l;=g+= gfd y/ &]ufgf kb kmf]g gDa/ 

1 >L vu]Gb| k|;fb ltjf/L k}o"F uf=kf= ^, kj{t cWoIf 9857644100 

2 >L h;dtL u'?Ë k}o"F uf=kf= @, kj{t pkfWoIf 9857651100 

3 >L lktfDa/ e';fn k}o"F uf=kf= !, kj{t j8f cWoIf ! 9857640945 

4 >L led;]g u'?Ë k}o"F uf=kf= @, kj{t j8f cWoIf @ 9846034809 

5 >L lji0f' k|;fb sfˆn] k}o"F uf=kf= #, kj{t j8f cWoIf # 9857660400 

6 >L dx]Gb| s'df/ >]i7 k}o"F uf=kf= $, kj{t j8f cWoIf $ 9826149773 

7 >L pdfsfGt e't]{n k}o"F uf=kf= %, kj{t j8f cWoIf % 9815406033 

8 >L yfg]Zj/ ltjf/L k}o"F uf=kf= ^, kj{t j8f cWoIf ^ 9847724991 

 

 



9 >L led axfb'/ u'?Ë k}o"F uf=kf= &, kj{t j8f cWoIf & 9856028814 

10 >L ?sf Gof}kfg] k}o"F uf=kf= !, kj{t dlxnf ;b:o 9826149832 

11 >L sf]lknf yfkf k}o"F uf=kf= #, kj{t dlxnf ;b:o 9867187649 

12 >L h;dfof u'?Ë k}o"F uf=kf= &, kj{t dlxnf ;b:o 9805860198 

13 >L /df Gof}kfg] k}o"F uf=kf= ^, kj{t dlxnf ;b:o 9847645774 

14 >L v};/f 3tL{ k}o"F uf=kf= @, kj{t cNk;+Vos ;b:o 9806759648 

15 >L ;'lgtf lj=s= ;'gf/ k}o"F uf=kf= #, kj{t blnt ;b:o 9803131191 

 

 

 

(३) ufpFkflnsfsf] ;+u7gfTds 9fFrf 

 

 

 

 

 

 



६) सेिा प्रदान गनम लाग्ने दस्तुर र अिवि :  

पैयूूँ  गाउूँपानलका आनथवक ऐन, २०७8 

 

प्रस्तावनाीः पैयूूँ गाउूँपानलकाको आनथवक वषव 2078/079 को अथव सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायावन्वयन गनवको 
नननमत्त स्थानीय कर तथा शलु्क सङ्कलन गने, छुट ददन ेतथा आय सङ्कलनको प्रशासननक व्यवस्था गनव 
वाञ्छनीय भएकाले,  

नेपालको संववधानको धारा 288 को उपधारा (2) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,2074 को दफा 
(102)  बमोजिम यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भीः (1) यस ऐनको नाम “पैयूूँ गाउूँपानलकाको आनथवक ऐन, 2078” रहेको छ । 

        (2) यो ऐन 2079 साल श्रावण 1 गते देजख पैयूूँ गाउूँपानलका के्षत्र नभत्र 
लागू हनुेछ । 

२. सम्पनत करीः गाउूँपानलका के्षत्रनभत्र अनसूुची (1) बमोजिम सम्पजत्त कर लगाइने र असलु उपर गररनछे 
। 

३. भनूम कर (मालपोत): गाउूँपानलका के्षत्रनभत्र अनसूुची (2) बमोजिम भनूम कर (मालपोत) लगाइन े र 
असलु उपर गररनेछ ।  

४. घर बहाल करीः  गाउूँपानलका के्षत्रनभत्र कुन ै व्यजि वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेि, गोदाम, 
टहरा, छ्पर, िग्गा वा पोखरी पूरै आंजशक तवरले बहालमा ददएकोमा अनसूुची (3) बमोजिम घर 
िग्गा बहाल कर लगाइन ेर असलु गररनेछ ।  

५. व्यवसाय करीः गाउूँपानलका के्षत्रनभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूूँिीगत लगानी र आनथवक 
कारोबारका आधारमा अनसूुची (4) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ । 

६. िनडबटुी, कवाडी र िीविन्त ुकरीः गाउूँपानलका के्षत्रनभत्र कुनै व्यजि वा संस्थाले ऊन, खोटो, िनडबटुी, 
वनकस, कवाडी माल र प्रचनलत कानूनले ननषधे गररएको िीविन्त ुबाहेकका अन्य मतृ वा माररएका 
िीविन्तकुो हाड, नसङ, ्वाूँख, छाला िस्ता बस्तकुो व्यवसावयक कारोवार गरेवापत अनसूुची (5) 
बमोजिमको कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन करीः गाउूँपानलका के्षत्रनभत्र दताव भएका सवारी साधनमा अनसूुची (6) बमोजिम सवारी 
साधन कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ ।तर, प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा 
व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हनुेछ । 

८. ववज्ञापन करीः गाउूँपानलका के्षत्रनभत्र हनुे ववज्ञापनमा अनसूुची (7) बमोजिम ववज्ञापन कर लगाइने र 
असुलु उपर गररनेछ । तर, प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा 
सोही बमोजिम हनुेछ । 

९. मनोरञ्जन करीः गाउूँपानलका के्षत्रनभत्र हनुे मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनसूुची (8) बमोजिम व्यवसाय 
कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ । तर, प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था 
भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हनुेछ । 

१०. बहाल नबटौरी शलु्कीः गाउूँपानलका के्षत्रनभत्र आफुले ननमावण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनसूुची (9) मा 
उल्लेख भए अनसुार हाट बिार वा पसलमा सोही अनसूुची मा भएको व्यवस्थाअनसुार बहाल नबटौरी 
शलु्क लगाइने र असलु उपर गररनेछ । 

११. पावकव ङ शलु्कीः गाउूँपानलका के्षत्रनभत्र कुनै सवारी साधनलाई पावकव ङ सवुवधा उपलब्ध गराएवापत अनसूुची 
(10) बमोजिम पावकव ङ शलु्क लगाइने र असलु उपर गररनेछ। 



१२. टे्रवकङ्ग, कायोवकड, क्यानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्लायर र र् याफ्टीङ्ग शलु्कीः  गाउूँपानलकाले आफ्नो 
क्षेत्रनभत्र टे्रवकङ्ग, कायोवकड, क्यानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्लायर र रु याफ्टीङ्ग सेवा वा व्यवसाय 
सञ्चालन गरेवापत अनसूुची (11) बमोजिमको शलु्क लगाइने र असलु उपर गररनेछ । 

१३. सेवा शलु्क, दस्तरुीः गाउूँपानलकाले ननमावण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेका अनसूुची (12) मा उजल्लजखत 
स्थानीय पूवावधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुचीमा व्यवस्था भए अनसुार 
शलु्क लगाइने र असलु उपर गररनेछ । 

१४. पयवटन शलु्कीः गाउूँपानलकाले आफ्नो क्षेत्रनभत्र ननमावण गरेका उद्यान, पाकव ,जचनडयाखाना ऐनतहानसक तथा 
परुाताजववक सम्पदा,संग्राहालय िस्ता सम्पदाको उपयोग गरेबापत अनसूुची (१३) मा उजल्लजखत दरमा 
पयवटन शलु्क लगाइन े र असलु उपर गररनेछ ।तर, प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा 
व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हनुेछ । 

१५. कर छुटीः यस ऐन बमोजिम कर नतने दावयवव भएका व्यजि वा संस्थाहरुलाई कुन ैपनन वकनसमको कर 
छुट ददइने छैन ।  

१६. कर तथा शलु्क सङ्कलन सम्बन्धी कायवववनधीः यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनसुार कर तथा शलु्क 
सङ्कलन सम्बन्धी कायवववनध गाउूँपानलकाले तोके अनसुार हनुेछ । 

 
 

अनसूुचीहरु 

अनसूुची १ – सम्पजत्त  कर 
नस.नं.+ सम्पजत्तको मलु्य चाल ुआ.व. का 

करका दरहरु 

आगामी आ.व. 
०७८/७९ का लानग 
प्रस्ताववत करका 

दरहरु 

पषु्याई 

१ रु. १ लाख देजख १० लाखसम्म 200 200 0 =020 
२ रु १० लाख 1 देखी २० लाखसम्म ५०० ५०० ०=०२५ 
३ रु. 20 लाख 1 देखी ३० लाखसम्म 900 900 0=030 
४ रु. 30 लाख 1 देखी ५० लाखसम्म १७५० १७५० ०=035 
५ रु 50 लाख 1 देखी १ करोडसम्म ३००० ३००० ०=०३० 
6 रु. 1 करोड 1 देखी २ करोडसम्म 6200 6200 ०=०३1 
7 रु. २ करोड 1 देखी ५ करोडसम्म 16000 16000 ०=०३2 
8 रु. ५ करोडमाथी िनतसकैु भएपनन 18000 18000 ०=०३3 
 

अनसूुजच २ भनूमकर 

l;=g+ िग्गाको मलु्य 

चाल ुआ.व. का 
करका दरहरु 

आगामी आ.व. 
०७८/७९ का 
लानग प्रस्ताववत 
करका दरहरु 

 

पषु्याई 

१ रु. 1 लाख देखी 2 लाखसम्म  100 100 एकमषु्ट 

२ रु. २ लाख १ देखी ३ लाखसम्म 125 125 प्रनतलाखमा रु. 25 थप 



३ रु ३ लाख १ देखी ५ लाखसम्म 175 175 प्रनतलाखमा रु. 25 थप 

४ रु ५ लाख १ देखी ७ लाखसम्म 225 225 प्रनतलाखमा रु. 25 थप 

५ रु 7 लाख १ देखी १० लाखसम्म 300 300 प्रनतलाखमा रु. 25 थप 

६ रु १० लाख १ देखी १३ लाखसम्म 390 390 प्रनतलाखमा रु. 30 थप 
७ रु १३ लाख १ देखी १६ लाखसम्म 480 480 प्रनतलाखमा रु. 30 थप 
८ रु १६ लाख १ देखी २० लाखसम्म 600 600 प्रनतलाखमा रु. 30 थप 
९ रु २० लाख १ देखी २५ लाखसम्म 750 750 प्रनतलाखमा रु. 30 थप 
१० रु २५ लाख १ देखी ३० लाखसम्म 900 900 प्रनतलाखमा रु. 30 थप 
११ रु ३० लाख १ देखी ४० लाखसम्म 1200 1200 प्रनतलाखमा रु. 30 थप 
१२ रु ४० लाख १ देखी ५० लाखसम्म 1500 1500 प्रनतलाखमा रु. 30 थप 
१३ रु ५० लाख १ देखी ६५ लाखसम्म 1950 1950 प्रनतलाखमा रु. 30 थप 
१४ रु ६५ लाख १ देखी ८० लाखसम्म 2400 2400 प्रनतलाखमा रु. 30 थप 
१५ रु ८० लाख १ देखी १ करोडसम्म 3200 3200 प्रनतलाखमा रु. 40 थप 
१६ रु १ करोड १ देखी २ करोडसम्म 7200 7200 प्रनतलाखमा रु. 40 थप 
१७ रु 2 करोड १ देखी ३ करोडसम्म 11200 11200 प्रनतलाखमा रु. 40 थप 
१८ रु ३ करोड १ देखी ४ करोसम्म 15200 15200 प्रनतलाखमा रु. 40 थप 
१९ रु ४ करोड १ देखी ५ करोडसम्म 19200 19200 प्रनतलाखमा रु. 40 थप 

२० रु ५ करोडदेखी मानथ    प्रनतलाखमा रु. ५0 थप हुूँदै 
िान े

 

 

 

अनसूुची – 3 घरवहाल कर 

नस.नं घरको प्रकार चाल ुआ.व. का 
करका दरहरु 

आगामी आ.व. 
०७८/७९ का 
लानग प्रस्ताववत 
करका दरहरु 

 

कैवफयत 

१ संस्थागत 10 प्रनतशत 10 प्रनतशत 
 

२ पक्की घर आफैँ  बस्ने प्रयोिनका लानग आर.सी.सी. वपलर भएको 
 एक तले 200 200  

 दईु तले 300 300  

 नतन तले 400 400  

 चार तले 500 500  

३ पक्की घर (व्यावसावयक ÷ भाडामा ददने प्रयोिनका लानग) 
 एक तले 500 500  

 दईु तले 700 700  

 नतन तले 900 900  



 चार तले वा सोभन्दा माथी 1200 1200  

४ ढंुगा माटोले बनाएको र ढुङ्गा वा िस्तापाताले छाएको घर 

 व्यजिगत प्रयोिनका लानग 100 100  

 व्यवसावयक प्रयोिनका लानग 200 200  

 हल भाडा प्रनत ददन गाउपानलका वडा 
हल 

1000 1000  

 कुजच मात्र प्रनतददन प्रनतकुजच 2 2  

अनसूुची-4- व्यवसाय कर 

l;=g+ व्यवसाय कर 
चाल ुआ.व. का 
करका दरहरु 

आगामी आ.व. 
०७८/७९ का 
लानग प्रस्ताववत 
करका दरहरु 

कैवफयत 

1 मददरा पसल 

 ववतरक 2000 2000  

 थोक ववके्रता 1500 1500  

 खरुा वववक्र पसल 1000 1000  

2 चरुोट नबडी सतुीिन्य 

 ववतरक 1500 1500  

 थोक ववके्रता 1000 1000  

 खरुा वववक्र पसल 700 700  

 थोक ववके्रता पसल 500 500  

 खरुा वववक्र पसल 200 200  

3 सनुचाूँदी पसल 

 थोक रुपमा फेजन्स गहना बनाई 
वववक्र गने पसल 

2000 2000  

 साना वा हाते गहना बनाई वववक्र गने 
पसल 

1500 1500  

 साधरण गहना बनाई वववक्र गने 
पसल 

500 500  

4 औषधी पसल 

 औषनध थोयक ववके्रता 2000 2000  

 औषनध खरुा पसल(डाक्टर भएको) 1000 1000  

 औषनध खरुा पसल (डाक्टर नभएको) 700 700  

 आयवेुददक औषनध पसल 500 500  

 एग्रोभेट थोक ववके्रता पसल 500 500  

 एग्रोभेट खरुा ववके्रता पसल 200 200  



5 स्टेसनरी  तथा पसु्तक, छापाखाना र कस्मेवटक 

 स्टेसनरी तथा पसु्तक पसल 500 500  

 थोक ववके्रता 1000 1000  

 अफसेट 2000 2000  

 साधरण प्रसे फ्लेस बोडव समते 1000 1000  

 कस्मेवटक पसल ब्यूटी पालवर समेत 500 500  

 हेयर कवटङ 500 500  

6 मोटर पाटवस 

 थोक ववके्रता पसल 2000 2000  

 खरुा ववके्रता पसल 1500 1500  

7 ्लाई तथा ग्लास 

 थोक ववके्रता पसल 500 500  

 खरुा ववके्रता पसल 300 300  

 थोक वववक्र पसल 1000 1000  

 खरुा वववक्र पसल 500 500  

8 ब्याग हाउस 

 थोक ववके्रता पसल 300 300  

 खरुा वववक्र पसल 200 200  

 धागो टाूँक पसल 100 100  

9 इलेक्ट्रोननक्स पसल 

 थोक ववके्रता पसल 2000 2000  

 खरुा ववके्रता पसल 500 500  

 मोवाइल, घडी,रेनडयो, क्याल्कुलेटर 
अनडयो नभनडयो क्यासेट तथा वटनभ 

500 500  

10 ववद्यतु सामग्री 
 थोक ववके्रता पसल 1500 1500  

 खरुा ववके्रता पसल 500 500  

11 हाडववयर मेनसनरी, पेन्टस, स्याननटरी, माबवल पसल 

 थोक ववके्रता  3000 3000  

 खरुा ववके्रता 2000 2000  

12 पेट्रोनलयम पदाथव    

 पेट्रोल पम्प 1500 1500  

 ग्याूँस नसनलन्डर सब नडलर 200 200  

 मवट्टतेल मात्र वववक्र गने 500 500  

13 स्टील आल्मनुनयम पसल 

 थोक वववक्र पसल 2000 2000  

 खरुा वववक्र पसल 1000 1000  



14 फननवचर    

 थोक ववके्रता पसल 2000 2000  

 खरुा वववक्र पसल 1000 1000  

15 सवारी साधन नबक्री पसल 

 बस याक्टर ट्रक जिप कार भ्यान 
नडलर 

2000 2000 
 

 मोटरसाईकल नडलर 1000 1000  

 साईकल नडलर 400 400  

 ररकजन्डसन  हाउस 500 500  

 ववववध ववषयका सामान स्लायसव 500 500  

16 दैननक उपभोग्य वस्त ु    

 खाद्यान्न वकराना पसल 500 500  

 खाद्यान्न वकराना खरुा 300 300  

 सानो वकराना पसल आल ु्याि 
लसनु आदद (50 हिारसम्म पूजि 
भएको) 

100 100  

17 फलफूल पसल 

 थोक वववक्र पसल 500 500  

 खरुा वववक्र पसल 200 200  

18 तरकारी पसल 

 थोक वववक्र पसल 500 500  

 खरुा वववक्र पसल 200 200  

19 सतुी कपडा पसल 

 थोक वववक्र पसल 500 500  

 खरुा वववक्र पसल 200 200  

20 ववशेषज्ञ परामशव तथा अन्य व्यावसावयक सेवा 
 जचवकवसा सेवा 1000 1000  

 कन्सल्टेन्ट(ईजन्िननयररङ) 1000 1000  

 कानून व्यवसावय ल फमव 1000 1000  

 लेखापररक्षण व्यवसायी 2000 2000  

 नसए 1500 1500  

 क,ख 1000 1000  

 ग.घ 1000 1000  

 दन्त जचवकवसक 1000 1000  

 अनसुन्धान कताव परामशवकताव{ 1000 1000  

 पश ुजचवकवसक डाक्टर पश ु 200 200  



जचवकवसक  सेवा प्रदायक 

21 ढुवानी तथा ट्रान्सपोटव 
 क वगव 1000 1000  

 ख वगव 700 700  

 ग वगव 500 500  

22 ननमावण व्यवसायी    

 नेपाल सरकारबाट ईिाित पत्र प्राप्त 
क,ख,ग वगवको ननमावण व्यवसायीले 
गाउूँपानलका नभत्र कायव गरे वापत 

5000 5000  

 

 नेपाल सरकारबाट ईिाित पत्र प्राप्त 
ख वगवको ननमावण व्यवसायी 

4000 4000  

 नेपाल सरकारबाट ईिाित पत्र प्राप्त 
ग वगवको ननमावण व्यवसायी 

3500 3500  

 नेपाल सरकारबाट ईिाित पत्र प्राप्त 
घ वगवको ननमावण व्यवसायी 

3000 3000  

23 भवन ननमावण 

 नमक्सचर र सटररङ सामान भएको 2000 2000  

 सटररङ सामान मात्र भएको] 1200 1200  

 उवपादन मूलक उद्योग 1000 1000  

 नग्रल उद्योग 1000 1000  

 ितु्ता उद्योग 300 300  

 ितु्ता सोरुम मात्र 300 300  

 पश ुआहार वववक्र केन्र 300 300  

 घरेल ुकुवटर उद्योग (अगर बजत्त मैन 
बजत्त टीका अचार तथा अन्य कुवटर) 

100 100  

 कपडा तथा गामेन्ट उद्योग 4000 4000  

 नसरक डसना उद्योग 1000 1000  

24 कुटानी पेलानी 
 फ्लोर नमल 1000 1000  

 सेलर नमल 800 800  

 होलर नमल 700 700  

 जचउरा नमल 500 500  

 मसला नमल 300 300  

25 डेरी उद्योग 

 थोक ववके्रता 1000 1000  

 खरुा ववके्रता 300 300  

26 उपभोग्य वस्त ुउवपादा उद्योग 



 कुवकि नडुल्स 500 500  

 दालमोट पाउरोटी 400 400  

 स नमल ्लाइ उद्योग 1500 1500  

27 वन उद्योग 

 काठ वववक्र उद्योग 1000 1000  

 काठको फननवचर उद्योग र शोरुम 500 500  

 क्रसर कंवक्रट इट्टा भट्टा उद्योग 5000 5000  

28 पयवटन    

 होटल लि रेषु्टरेन्ट 1000 1000  

 भोिनालय 500 500  

 नमठाइ पसल 500 500  

 पावटव ्यालेस  1500 1500  

 साना खािा नास्ता पसल  200 200  

 मददरा पसल 500 500  

 टेन्ट हाउस 1000 1000  

29 सेवा उद्योग 

 कलरल्याब/फोटो स्टुनडयो 500 500  

 नसनेमा हल 2000 2000  

30 संचार 
 केवलु च्यानल प्रसारण 1000 1000  

 एफएम प्रसारण 700 700  

 पत्रपनत्रका प्रसारण सेवा 500 500  

 फोटोकपी,पीनसओ साइवर तथा 
क्याफे] 

200 200  

 कुररयर सेवा 200 200  

31 ववजत्तय सेवा  

 वाजणज्य बैँक प्रनत शाखा 10000 10000  

 ववकास बैँक प्रनत शाखा 5000 5000  

 फाईनान्स कम्पनन प्रनत शाखा  3000 3000  

 बहउुदे्यश्यीय सहकारी संस्था 2000 2000  

 वचत तथा ऋण सहकारी संस्था 1500 1500  

 कृवष सहकारी संस्था 500 500  

 रेनमटेन्स सेवा 500 500  

32 स्वास््य सेवा 
 ननजि अस्पताल तथा ननसवङ होम  10000 10000  

 जक्लननक मेनडकल हल 1000 1000  

 चस्मा पसल 500 500  



33 जशक्षा 
 ननजि क्याम्पस तथा मावव 1000 1000  

 ननिी आधारभतु ववद्यालय 800 800  

 ननजि प्रावव /मन्टेश्वरी 500 500  

 सवारी चालक तानलम ÷ड्राईनभङ 
इजन्स्टच्यटु 

1000 1000  

 भाषा जशक्षा कोजचङ सेन्टर 500 500  

34 ममवत 

 बडी ममवत गने 300 300 
 

 टायर युब ममवत / ररसोनलङ, हावा 
भने]{ 

300 300  

 इजन्िन ममवत 300 300  

 डेजन्टङ पेजन्टङ 300 300  

 वट.भी. विि मोटर पङ्खा घडी िेनेरेटर 
कम््यटुर ममवत मोवाईल ममवत 

500 500  

 मोटरसाइकल शोरुम 1500 1500  

 मोटसाईकल ममवत 500 500  

 बस,याजक्स लगायत सवारी साधन 
ममवत 

1000 1000  

 ड्राईजक्लननक 300 300  

 साइनबोडव आटव ब्यवसाय 300 300  

 माछा मास ुवववक्र पसल 300 300  

 पूल ववरुवा पसल 500 500  

 भाूँडा पसल तथा वकचन सामानग्र 500 500  

 खेलौना, नगफ्ट हाउस, तथा फोटो 
िेम 

500 500  

 मानथ उल्लेख नभएका पेशा ब्यवसाय 500 500  

 फेन्सी खरुा सामान कपडा च्पल 
आदी  

प्रनतददन 75 प्रनतददन 75  

 

 

घमुन्ते पसलहरु  फेन्सी /खाद्यान्न सामान गाडी द्धारा 
घमुाएर बेच्नेहरुका लागी  

प्रनतददन 75 प्रनतददन 75 

 आल ुतरकारी गाडी द्धारा घमुाएर 
बेच्नेका लागी  

ननलन] ननलन]] 

 ठेला/पोका वा झोलामा सामान राखी 
मोटरसाइकल वा आफैँ ले बेच्ने  

प्रनत ददन 200 
मानसक 1000 

प्रनत ददन 200 
मानसक 1000 

 नबमा एिेन्ट 500 500  



 सवेयर 500 500 
 नोटरी 1000 1000 

 

 

नसूुची- 5 – िनडबटुी, कवाडी र िीविन्त ुकर 
नस.नं रािश्वका क्षते्रहरु चाल ुआ.व. का 

करका दरहरु 

आगामी आ.व. 
०७८/७९ का 
लानग प्रस्ताववत 
करका दरहरु 

कैवफयत 

1 उन (प्राकृनतक तथा कृनत्रम) 25 पैसा प्रनत 
के.िी. 

25 पैसा प्रनत 
के.िी. 

 

2 काठ गोनलया जचरान रु. 1 प्रनत 
क्य.ुवफट 

रु. 1 प्रनत क्य.ुवफट  

3 खानल नससी ववयर बोतल 20 पैसा प्रनत 
गोटा 

20 पैसा प्रनत गोटा  

4 ्लाजस्टक बोतल भाडा कुडा िवकव न 
च्पल 

25 पैसा प्रनत 
के.िी. 

25 पैसा प्रनत 
के.िी. 

 

5 धात ुतथा फलामका टुक्रा 25 पैसा प्रनत 
के.िी. 

25 पैसा प्रनत 
के.िी. 

 

6 मरेका माररएका पशकुो 
हाड,छाला,नसङ,खरु 

25 पैसा प्रनत 
के.िी. 

25 पैसा प्रनत 
के.िी. 

 

 

अनसुजुचीः 6- सवारी साधन कर 
नस.नं. सवारी साधनका प्रकार चाल ुआ.व. का 

करका दरहरु 

आगामी आ.व. 
०७८/७९ का 
लानग प्रस्ताववत 
करका दरहरु 

 

कैवफयत 

1 वस,ट्रक,लरी र अन्य हेभी गाडीमाf  

 

 

तवकाल लाग ु
नगने]{ 

 

 

 

तवकाल लाग ुनगने 

 

2 भाडाका कार जिपमा 
3 भाडाको नमनन बसमा  
4 ननिी कार नमनन बसमा 
5 स्कुटर, मोटरसाइकल तथा अन्य 

सवारी साधन 

6 ठेला गाडा तथा ररक्सा 
7 रातो कालो ्लेट भएको भाडामा 

चल्ने टेक्टर 
 

 



 

 

अनूसचुीीः 9 - बहाल नबटौरीका प्रकार 
l;=g+ बहाल नबटौरीका प्रकार चाल ुआ.व. का 

करका दरहरु 

आगामी आ.व. 
०७८/७९ का 
लानग प्रस्ताववत 
करका दरहरु 

 

कैवफयत 

! टहरो छाप्रो मानसक 100 100  

@ घजुम्त मानसक 100 100  

# ठेला मानसक 100 100  

     

 

 

 

अनसूुचीीः 10 – पावकव ङ शलु्क 

नस.नं सवारी साधनका प्रकारहरु चाल ुआ.व. का 
करका दरहरु 

आगामी आ.व. 
०७८/७९ का 
लानग प्रस्ताववत 

कैवफयत 

अनसूुचीीः 7-  ववज्ञापन कर 
नस.नं ववज्ञापनका प्रकारहरु चाल ुआ.व. का 

करका दरहरु 

आगामी आ.व. 
०७८/७९ का 
लानग प्रस्ताववत 
करका दरहरु 

 

कैवफयत 

1 सावविननक स्थानमा ववज्ञापन वा 
साईनबोडव राखेवापत वावषवक 
व्यवसावयक का लानग मात्र । 

500 500  

 

अनसूुजचीः 8-  मनोरञ्जन कर 
नस.नं मनोरञ्जनका प्रकारहरु चाल ुआ.व. का 

करका दरहरु 

आगामी आ.व. 
०७८/७९ का 
लानग प्रस्ताववत 
करका दरहरु 

 

कैवफयत 

1 क) नसनेमा हल तथा मनोरञ्जन 
प्रदशवन स्थलको प्रवशे 
शलु्कमा 2 प्रनतशत कर 
लाग्ने छ ।  

2 प्रनतशत कर 2 प्रनतशत कर  

2 ख) िाद ुसकव स चटक आदद 
प्रनतददन 300 कर लाग्ने) 

प्रनतददन 300 
कर 

प्रनतददन 300 कर  

 

 



करका दरहरु 

 

! बस, ट्रक,ट्रयाक्टर,िीप प्रनतघन्टा - - पावकव ङ शलु्क 
बस पाकव  स्थल 
व्यवजस्थत 
भएपनछ मात्र 
लाग्न े

@ मोटरसाईकल ठेला गाडा र अन्य 
साधन प्रनतघन्टा 

- - 

 

अनसूुचीीः ११ – टे्रवकङ, कायोवकङ,क्यानोइङ,बन्िीिम्प, जिपफ्लायर र  र   याजफ्टङ 

l;=g+ साहनसक यात्राका प्रकारहरु चाल ुआ.व. का 
करका दरहरु 

आगामी आ.व. 
०७८/७९ का 
लानग प्रस्ताववत 
करका दरहरु 

 

कैवफयत 

 

प्रदेश काननुले तोके बमोजिम हनुे ।  
 

अनसूुचीीः १२ – सेवा शलु्क दस्तरु 

l;=g+ सेवाका प्रकारहरु 

चाल ुआ.व. का 
करका दरहरु 

आगामी आ.व. 
०७८/७९ का लानग 
प्रस्ताववत करका 

दरहरु 

 

कैवफयत 

 

1 नागररकता    

 नागररकता नसफारीस 100 100  

 नागररकता संसोधन,प्रनतनलपी नसफाररस - 150  

2 भसेूवा     

 रजिषे्ट्रशन पास,नलखत 500 500  

 नामसारी नलखत 500 500  

 शे्रष्ता दाजखल खारेि 500 500  

 संशोधन/घर कायम ननशलु्क ननशलु्क  

 फोटो टाूँस  ननशलु्क ननशलु्क  

 नतन पसु्ते कायम 200 200  

 शे्रष्ता प्रनतनलपी 300 300  

 रोक्का/फुकुवा 500 500  

२ नक्सा पास     

  नक्सा पास ननवदेन शलु्क  500 500  

 अनभलेखीकरण ननवदेन शलु्क 1000 100 
 

 नक्सा संशोधन ननवदेन शलु्क 1000 1000  

 ननमावण सम्पन्न प्रमाणपत्र 500 500  



3 नक्सापास / अनभलेजखकरण दस्तरु    

 प्रथम तला प्रनत वगववफट रु. 2 2  

 दोस्रो तला प्रनत वगववफट रु. 3 3  

 तेस्रो तला प्रनत वगववफट रु. 4 4  

 चौंथो तला  प्रनत वगववफट रु. 5 5  

 कच्ची तथा माटोको घर प्रनत वगववफट रु.= 1 1  

4 स्वदेशको लानग सामान्य नसफाररस    

 नामथर संशोधन नसफारीस 100 100  

 नाता प्रमाजणत नसफाररस/नाता कायम 
नसफाररस/बसोवास प्रमाजणत नसफारीस 

100 100  

 पाररवाररक वववरण नसफारीस 100 100  

 वपछनडएको क्षेत्र नसफारीस 100 100  

 नावालक नसफारीस 100 100  

 िन्म नमनत प्रमाजणत नसफाररस 100 -  

 वववाह दताव नसफाररस 100 -  

 घरिग्गा नामसारी नसफाररस 200 200  

 मोही लगत कट्टा नसफारी 200 200  

 ववपन्न ववद्याथी छात्रवृजत्त नसफाररस ननशलु्क ननशलु्क  

 अपाङ्गता नसफाररस ननशलु्क ननशलु्क  

 घर कायम नसफारीस 500 500  

 छात्रवृजत्त नसफाररस ननशलु्क ननशलु्क  

 अस्थायी बसोवास नसफाररस 500 500  

 स्थायी वसोवास नसफाररस 500 500  

 अवङ्गकृत नागररकता नसफारीस 500 500  

 आनथवक अवस्था वनलयो वा सम्पन्नता 
नसफारीस 

1000 1000  

 आनथवक अवस्था कमिोर वा ववपन्नता 
नसफारीस 

ननशलु्क ननशलु्क  

 ववद्यतु िडान नसफाररस 100 100  

 धारा िडान नसफारीस 100 100  

 जिववत रहेको नसफाररस 200 200  

 दवैु नाम गरेको व्यजि एकै हो भने्न 
नसफारीस/फरक िन्म नमनत नसफारीस 

200 200  

 व्यवसाय वन्द नसफाररस 100 100  

 व्यसाय सञ्चालन नभएको नसफारीस 100 100  

 व्यापार व्यवसाय नभएको सीफाररस 100 100  

 कोटव फी नमनाहा नसफाररस  100 100  



 नाबालक पररचयपत्र नसफारीस 100 100  

 चौपाया सम्वजन्ध नसफाररस 100 100  

 व्यवसाय दताव नसफाररस 200 200  

 व्यवसाय नववकरण/नववकरण नसफारीस 150 150  

 उद्योग ठाूँउसारी नसफाररस 500 500  

 ननिी ववद्यालय ठाूँउसारी नसफाररस 500 500  

 ननजि ववद्यालय ठाउूँसारी/कक्षा वृवद्ध 
नसफाररस 

1000 1000  

 आन्तररक वसाइसराई नसफाररस 500 500  

 व्यजिगत वववरण नसफाररस 100 100  

 िग्गा दताव नसफाररस 200 200  

 संरक्षक व्यजिगत नसफारीस 100 100  

 संरक्षक संस्थागत नसफाररस 100 100  

 नेपाल सरकारको नाममा बाटोकायम 
नसफाररस 

ननशलु्क ननशलु्क  

 बन्द कोठा खोल्ने कायव/रोहवर मा बस्ने 
कायव{ 

200 200  

 ननशलु्क वा सशलु्क स्वास््य उपचार 
नसफाररस 

ननशलु्क ननशलु्क  

 अन्य सरकारी कायावलयको माग अनसुार 
वववरण खलुाई पठाउने कायव 

ननशलु्क ननशलु्क  

 संस्था दताव नसफाररस 200 200  

 घर बाटो प्रमाणीत 500 500  

 चार वकल्ला प्रमाजणत   300 300  

 घर सम्पन्न प्रमाणीत 1000 100  

 वववाह प्रमाजणत  100 -  

 नमनत प्रमाजणत 
(िन्म,मवृय,ुवववाह,वसाइसराई,सम्वन्ध 
ववच्छेद) 

- 400  

 घर पातल प्रमाजणत 200 200  

 मञ्जुररनामा प्रमाजणत  100 100  

 हकवाला वा हकदार प्रमाजणत  200 200  

 अवववावहत प्रमाजणत नसफाररस/व्यजि 
नसफाररस 

100 100  

 मददरा व्यवसाय नसफाररस 100 100  

 व्यजिगत घटना दताव (35 ददननमत्र 
ननीःशलु्क 35 ददनपनछ) 

200 200  



 व्यजिगत घटना दताव – (प्रमाण पत्र, 
प्रनतनलपी दस्तरु) 

- 500  

 व्यजिगत घटना दताव तथा नागररक 
अनभलेख दताव वकताव हरेकको दस्तरु 

- 200  

 व्यजिगत घटना दतावको संशोनधत प्रनतनलपी - 700  

 घर नभएको िग्गा खररद ववक्री, बकस 
पत्र,सट्टा पट्टा आदद प्रयोिनका लानग 
मालपोत कायावलयलाई गने नसफाररस/घर 
समेत भएको िग्गा नसफाररस  

100 100 

 

 िग्गावालाको मवृयपुनछ नामसारी वा 
अंशवण्डा प्रयोिनको लानग मालपोत 
कायावलयलाई गररने नसफाररस/घर समेत 
भएको िग्गा नसफारीस 

100 100 

 

 पेन्सन पट्टा नसफाररस 100 100  

 खानेपानी ववद्यतु टेनलफोन िडान र नामसारी 
ठाूँउसारी नसफाररस 

100 100  

 ववववध ईिाित दस्तरु 100 100  

 ववनभन्न उद्योग नसफाररस 250 250  

 पेट्रोल नडिेल पम्प स्थापना नसफाररस 2500 2500  

 प्रवयेक नसफाररस अंग्रजेिमा   200 200  

 प्रवयके नसफाररस अंग्रिेीमा र नेपालीमा 
प्रमाजणत  

200 200  

 अस्थायी घर ईिाितपत्र दस्तरु 100 100  

 वस्तगुत वववरण घर, गोठ, टहरा भए 
नभएको प्रमाणीत नसफारीस 

100 100  

 छात्रवृजत्त नसफाररस दस्तरु  ननशलु्क ननशलु्क  

 नमलापत्र बक्सौनन दस्तरु 200 200  

 अन्य ववववध नसफारीस 100 100  

 पशपुालन फमव दताव, नववकरण र सञ्चालन 
खचव 

200 200  

तोवकएको 
समयमा 
नववकरण नगरेमा 
चाल ुवषवनभत्र 
नववकरण 
शलु्कको थप 
10 प्रनतशत र 

 पन्छीपालन फमव दताव, नववकरण र सञ्चालन 
खचव 

200 200 

 मौरीपालन फमव दताव, नववकरण र सञ्चालन 
खचव 

200 200 

 माछापालन फमव दताव, नववकरण र सञ्चालन 
खचव 

200 200 



 व्यवसाय कृवष फमव दताव, नववकरण र 
सञ्चालन शलु्क 

200 200 आनथवक वषव 
समाप्त भएपनछ 
पनन कर 
नवझुाएमा प्रवयक 
आनथवक बषवको 
लानग लाग्ने 
शलु्कको 20 
प्रनतशत ववलम्व 
शलु्क लाग्ने छ। 

५ अन्य नखलेुको   सेवाको प्रकृनत हेरी 
१०० देजख ५०० 

सम्म 

सेवाको प्रकृनत हेरी 
१०० देजख ५०० 

सम्म 

 

6 सम्पजत्त  मूल्याङ्कन (क"ल मूल्यमा)  ०.०५ प्रनतशत 0.05 प्रनतशत 
7 सम्पजत्त तथा भनूम करको वववरण म्याद नभत्र दाजखला नभएमा नलOने थप शलु्क 

 चाल ुआव नभत्र म्याद नाघेमा शलु्कको 5 प्रनतशत 5 प्रनतशत  

 एक आ.व. भन्दा वढी म्याद नाघेमा प्रनत 
वषव शलु्कको] 

10 प्रनतशत 10 प्रनतशत  

 

8 घ वगवको ननमावण व्यवसायी दस्तरु 
 इिाित पत्र दस्तरु 3000 3000  

 ईिाितपत्र नववकरण 3000 3000  

 ईिाित पत्र नववकरण थप 5000 5000  

 ईिाित पत्र प्रनतनलवप दस्तरु 1000 1000  

9 पूवावधार उपयोग अन्तगवत सडक सेवा शलु्क  ( भ्याट बाहेक) 
 ठूलो बस 200 200  

 नमनी बस 150 150  

 नमनी ट्रक( ५ टन भन्दा कम) 150 150  

 ठुलो ट्रक ( ५ टन भन्दा बढी) 250 250  

 िीप 75 75  

 हाते ट्रयाक्टर 50 50  

 ठूलो ट्रयाक्टर 300 300  

 डोिर, स्क्याभेटर,भ्याकु 400 400  

10 ढुङ्गा, नगट्ठी, बालवुा को दर रेट( भ्याट बाहेक) 
 नबक्री कर प्रनत क्यू वफट रु 7 7 

 

 नबवक्र कर प्रनत क्यू नमटर रु 247 247 
 

 

 

 

 

 



 

 

आ.व. 78/79 को लानग आन्तररक कर तथा गैरकर रािस्वको अनमुान तपनसल बमोजिम गररएको 
छ।   

s|=;= शीषवक आगामी आ.व 
078/79 

का लानग प्रस्ताववत 
करका दरहरु 

कैवफयत 

1 सम्पजत्त तथा भनुमकर 3000000  

2 घरवहाल कर 200000  

3 पूवावधार उपयोग सेवा शलु्क (सडक उपयोग सेवा शलु्क) 900000  

4 व्यवसाय रजिष्ट्रशन दस्तरु 100000  

5 रेनडयो/एफएम सञ्चालन दस्तरु 10000  

6 स्रोत उपयोग कर –ढंुगा, नगवट, बालवुा  750000  

7 नक्सापास दस्तरु 1000000  

8 नसफारीस दस्तरु 500000  

9 व्यजिगत घटना दताव दस्तरु 100000  

11 नाता प्रमाजणत दस्तरु 50000  

12 अन्य दस्तरु 10000  

13 िनडबटुी कवाडी र जिविन्त ुकर 50000  

 िम्मा 6670000 
 

  

 

 

७) वनणमय गने प्रविया र अविकारी : गाउूँसभा र गाउूँकायवपानलका 
८) वनणमय उपर उजुरी सुन्ने अविकारी :अध्यक्ष र प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत  

९) सम्पादन गरेको कार्को वििरण : 

• गाउूँपानलकाका ववनभन्न योिना सम्झौता तथा सम्पन्न गरीएको 
• 10 शैया अस्पताल ननमावण प्रकृया अगाडी बढाएको 
• प्रशासकीय भवनको ननमावण कायव अगाडी बढाइएको 
• ढुङ्गा नगट्टी बालवुाको ठेक्का प्रकृया अगाडी बढाइएको 

अनसूुची - 13 पयवटन शलु्क 

नस.नं पयवटनको प्रकार चाल ुआवमा करका 
दरहरु 

आगामी आ.व 
078/79 

का लानग प्रस्ताववत 
करका दरहरु 

कैवफयत 

प्रदेश काननुले तोके बमोजिम हनुे । 



• सडक पवुावधार उपयोग सेवा शलु्क संकलन कायवको लानग ठेक्काको प्रकृया अगाडी बढेको 
• कोनभड 19 ननयन्त्रण तथा रोकथामको लानग ननरन्तर रुपमा खवटएको 

१०) सूचना अविकारी नार् र पद :सेवाग्राही लाई आवश्यक सूचना प्रदान गनव तपनसल बमोजिमका 
अनधकारीलाई सूचना अनधकारी तोवकएको छ . 

          सूचना अनधकारीको नाम : रववन्र गौतम     

                      पद : सूचना प्रववनध अनधकृत  
               फोन न.: ९८६६०५२०६९/९८०५८६११०६  

११) ऐन,वनयर् विवनयर् ,कायमविवि िा वनदेविका सुची :  

(१) पैय ूँ गाउूँपालिका गाउूँ काययपालिका कायय सम्पादन लनयमाविी, २०७४ 

(२) पैय ूँ गाउूँपालिका गाउूँ काययपालिकाको कायय लवभाजन लनयमाविी, २०७४ 

(३) पैय ूँ गाउूँपालिकाको स्थानीय राजपत्र,२०७४ 

(४) पैय ूँ गाउूँपालिकाको उपोभोक्ता सलमलि गठन, पररचािन िथा व्यवस्थापन काययलवलि,२०७५ 

(५) पैय ूँ गाउूँपालिकाको लनर्यय वा आदेश र अलिकार पत्रको प्रमालर्करर्, २०७५ 

(६) पैय ूँ गाउूँपालिकाको सभा संचािन िथा व्यवस्थापन लनयमाविी, २०७५ 

(७) पैय ूँ गाउूँपालिका न्यालयक सलमलि ऐन, २०७५ 

(८) पैय ूँ गाउूँपालिका गाउूँ काययपालिकाको बैठक संचािन िथा व्यवस्थापन लनयमाविी, २०७५ 

(९) पैय ूँ गाउूँपालिकाको प्रशासलकय काययलवलि लनयलमि गने ऐन, २०७५ 

(१०) आलथयक ऐन, २०७५ 

(११) पैय ूँ गाउूँपालिकाको लशक्षा ऐन, २०७५ 

(१२) पैय ूँ गाउूँपालिकाको लवपद ्जोलिम न्य लनकरर् िथा व्यवस्थान ऐन, २०७५ 

(१३) "घ" वगय लनमायर् व्यावसायी इजाजिपत्र सम्बन्िी काययलविी, २०७४ 

(१४) पैय ूँ गाउूँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ 

(१५) पैय ूँ गाउूँपालिकाको आलथयक काययलवलि कानुन, २०७५ 

(१६) पैय ूँ गाउूँपालिकाको लवलनयोजन ऐन, २०७५ 

(१७) पैय ूँ गाउूँपालिका लवपद व्यवस्थापन कोष (संचािन) काययलवलि, २०७५ 

(१८) पैय ूँ गाउूँपालिकामा करार प्रालवलिक कमयचारी व्यवस्थापन गने सम्बलन्ि काययलवलि, २०७५ 

(१९) जेष्ठ नागररक पररचय पत्र लविरर् लनदेलशका, २०७४  

(२०) पैय ूँ गाउूँपालिकाको एफ.एम रेलियो व्यवस्थापन िथा संचािन काययलविी, २०७५ 

(२१) गाउूँपालिकाबाट गररने अनुगमन लनदेलशका,२०७५ 

(२२) बाि क्िव गठन िथा पररचािन काययलवलि, २०७६ 

(२३) अपाङ्ग भएका व्यलक्तको पररचय पत्र लविरर् काययलवलि,२०७६  

(२४) असंगठीि क्षेत्रमा काययरि श्रलमक वगय िथा असायहरुिाई उपिब्ि गराइने राहि सम्बन्िी मापदण्ि, २०७६ 

(२५) बस्िी लवकास, शहरी योजना िथा भवन लनमायर् सम्बन्िी काययलविी, २०७७ 

(२६) स्थानीय वािावरर् िथा प्राकृलिक स्रोि संरक्षर् ऐन, २०७७ 

(२७) संलक्षप्त वािावरर्ीय अध्ययन िथा प्रारलम्भक वािावरर्ीय परीक्षर् काययलवलि, २०७७ 

(२८) घर बहाि कर व्यवस्थापन काययलविी,२०७७ 

(२९) व्यवसाय कर सम्बन्िी काययलविी,२०७७ 

(३०) बाच्छापािापािी संरक्षर् र सुत्केरी पशकुाा॓ िागी सुत्केरी पाा॓षर् भत्ता लविरर् काययक्रम संचािन काययलवलि, २०७७ 



(३१) रेलवज िोप व्यवस्थापन िथा कुकुर बन्ध्याकरर् काययक्रम काययलविी, २०७७ 

(३२) व्यवसाय दिाय िथा नलवकरर् सम्बन्िी काययलवलि, २०७८ 

(३३) कृषक सम ह गठन िथा पररचािन सम्बन्िी काययलवलि, २०७८ 

(३४) अनुगमन िथा सुपररवेक्षर् सलमलिको काययसञ्चािन काययलविी, २०७८ 

(३५) पैंय  गाउूँपालिकाको लवपद ्पीलिि  राहि लविरर् सम्वलन्ि मापदण्ि, २०७८ 

(३६) राजश्व परामशय सलमलिको कायय सञ्चािन काययलवलि, २०७८ 

(३७) वजेट िथा काययक्रम िजुयमा सलमलिको काययसञ्चािन काययलवलि, २०७८ 

(३८) पैय ूँ गाउूँपालिकाको िैङ्लगक लहसंा लनवारर् कोष सञ् चािन काययलवलि,२०७८ 

(३९) पैय ूँ गाउूँपालिकाको आलथयक ऐन, २०७८ 

(४०) पैय ूँ गाउूँपालिकाको लवलनयोजन ऐन, २०७८ 

(४१) उपाध्यक्ष सूँग गभयवलि िथा सुत्केरी सञ् चो लवसन्चो काययक्रम सञ् चािन काययलवलि-२०७८ 

 

१२) आम्दानी ,खचम तथा आवथमक कारोिार सम्बन्िी अिाबविक वििरण: 

पैयंू गाउूँपानलका 
गाउूँ कायवपानलकाको कायावलय, पबवत 

कायवक्रमको चौमानसक ववभािन फारम 

रु. हिारमा 
आनथवक वषव : २०७८/७९     

नस.नं. कायवक्रम/आयोिना/वक्रयाकलापको नाम 

  

खचव 
शीषवक 

वावषवक 
बिेट 

प्रथम चौमानसक दोस्रो चौमानसक तेस्रो चौमानसक 

बिेट बिेट बिेट 

१ ववपत व्यवस्थापन ५,००० १,००० २,००० २,००० २२५२२ 

२ सेवा र परामशव खचव ११,००० ३,३०० ३,७०० ४,००० २२४११ 

३ कायवक्रम खचव ५०० २०० १०० २०० २२५२२ 

४ घरभाडा २,००० ६०० ६०० ८०० २८१४२ 

५ पत्रपनत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचव ८०० २०० ३०० ३०० २२३१५ 

६ पानी तथा नबिलुी २५० ७५ ७५ १०० २२१११ 

७ नबमा तथा नवीकरण खचव ३०० ३०० ० ० २२२१४ 

८ भ्रमण खचव १,७०० ४०० ५०० ८०० २२६१२ 

९ मेजशनरी तथा औिार ममवत सम्भार तथा सञ्चालन खचव ५०० १०० २०० २०० २२२२१ 

१० मसलन्द तथा कायावलय सामाग्री *वडा* ३,५०० १,००० १,२०० १,३०० २२३११ 

११ मसलन्द तथा कायावलय सामाग्री *ववषयगत शाखा समेत* ३,००० १,००० १,००० १,००० २२३११ 

१२ ववववध खचव १,५०० ५०० ५०० ५०० २२७११ 

१३ पाररश्रनमक कमवचारी १३,०७५ ४,३५८.३० ४,३५८.३० ४,३५८.४० २११११ 

१४ सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खचव ५०० ५०० ० ० २२४१२ 

१५ संचार महसलु २०० १०० ५० ५० २२११२ 

१६ अध्ययन अवलोकन भ्रमण ६०० ० ६०० ० २२६१९ 

१७ सभा सञ्चालन खचव ५०० ० २०० ३०० २२७२१ 

१८ सवारी साधन ममवत खचव १,८०० ६०० ६०० ६०० २२२१३ 

१९ भैपरी आउने चाल ुखचव १,८०० ६०० ६०० ६०० २८९११ 

२० मवहला तथा वालवानलका सशजिकरण तथा उवथान कायवक्रम*म.बा.* ३०० ० ३०० ० २२५१२ 



२१ 
वकशोरीका लागी प्रिनन  स्वास््य तथा आवमरक्षा सम्वन्धी सचेतनामलुक 
कायवक्रम*म.बा.* 

१०० १०० ० ० २२५१२ 

२२ पदानधकारीअन्य सनुबधा ९,००० ३,००० ३,००० ३,००० २११४२ 

२३ िेष्ठ नागररक पररचयपत्र ववतरण १०० ० ० १०० २७११२ 
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