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वराहपोखरी गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७९ 

प्रस्तावनााः वराहपोखरी गाउँपालिकाको प्रत्येक आलथिक वर्िको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायािन्वयन गनिको 
लनलित्त स्थानीय कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट दिने तथा आय संकिनको प्रशासलनक व्यवस्था गनि 
वाञ्छनीय भएकोिे,  

नेपािको संववधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बिोजिि वराहपोखरी गाउँपालिकाको गाउँसभािे यो 
ऐन बनाएको छ ।  

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः (1) यस ऐनको नाि “आलथिक ऐन, 207९” रहेको छ । 

   (२) यो ऐन वव.सं. २०७९।०४।०१ बाट िागू हनुेछ । 

२. भलूि कर (िािपोत): वराहपोखरी गाउँपालिका िेत्रलभत्र अनसूुज  (१) बिोजिि भलूि कर (िािपोत) 
िगाइन ेर असूि उपर गररनछे ।  

३. वहाि कराः वराहपोखरी गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यजि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेि, 
गोिाि, टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोखरी पूरै आजंशक तवरिे वहाििा दिएकोिा अनसूुज  (२) 
बिोजिि घर िग्गा वहाि कर िगाइने र असूि गररनछे ।  

४. व्यवसाय कराः वराहपोखरी गाउँपालिका िेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवािा पूिँीगत िगानी र 
आलथिक कारोवारका आधारिा अनसूुज  (३) बिोजिि व्यवसाय कर िगाइने र असूि उपर गररनछे 
। 

५. सवारी साधन कर/ पटके सवारी कर: वराहपोखरी गाउँपालिका िेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनिा 
अनसूुज  (४) बिोजिि सवारी साधन कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश कानून 
स्वीकृत भई सो काननुिा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुेछ । 

६. ववज्ञापन कराः वराहपोखरी गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनिा अनसूुज  (५) बिोजिि ववज्ञापन कर 
िगाइने र असूि उपर गररनछे।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्यथा व्यवस्था भएको 
अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुछे । 

७. िनोरन्िन कराः वराहपोखरी गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनु े िनोरन्िन व्यवसाय सेवािा अनसूुज  (६) 
बिोजिि व्यवसाय कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो 
काननुिा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुेछ । 

८. बहाि लबटौरी शलु्काः वराहपोखरी गाउँपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनिािण, रेखिेख वा सं ािन गरेका 
अनसूुज  (७) िा उल्िेख भए अनसुार हाट बिार वा पसििा सोही अनसूुज िा भएको व्यस्था 
अनसुार बहाि लबटौरी शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

९. पावकि ङ शलु्काः वराहपोखरी गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकि ङ सवुवधा उपिब्ध 
गराए वापत अनसूुज  (८) बिोजिि पावकि ङ शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनछे। 
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१०. सेवा शलु्क, िस्तरुाः वराहपोखरी गाउँपालिकािे लनिािण, सं ािन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसूज  (९) 
िा उजल्िजखत स्थानीय पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुज िा व्यवस्था 
भए अनसुार शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

११. एवककृत सम्पलत कर: एवककृत सम्पलत कर ववस्ततृ अध्ययन गरेपश्चात ् अनसूुज  (१०) बिोजिि 
िगाइन ेर असिु उपर गररनछे । 

१२. िडीबटु्टी तथा िीविन्त ुकर: कानूनअनसुार ओसारपसार गनि छुट भएका िडीबटु्टी तथा िीविन्तिुन्य 
पिाथिको ओसारपसारिा अध्ययन पश्चात ्अनसुजु  ११ अनसुार िगाइने र असिु उपर गररनेछ । 

१३. योिना सेवा शलु्क: वराहपोखरी गाउँपालिकालभत्र सञ्चालित योिनाहरुिा अनसूु ी १२ बिोजिि 
योिना सेवा शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ । 

१४. कर छुटाः यस ऐन बिोजिि कर लतने िावयत्व भएका व्यजि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन वकलसिको 
कर छुट दिईने छैन ।  

१५. कर तथा शलु्क संकिन सम्बजन्ध कायिववलधाः यो ऐनिा भएको व्यवस्था अनसुार कर तथा शलु्क 
संकिन सम्बजन्ध कायिववलध गाउँपालिकािे तोके अनसुार हनुे छ । 
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अनसूु ी १ 

भिूी कर 

dfnkf]t cz'nL af/L /sd -?_ s}lkmot 

cAan 

!) /f]klg eGbf sd $).–   

!) /f]klg eGbf dfly &).–   

@) /f]klg eGbf dfly  !!).–   

bf]od 

!) /f]klg eGbf sd #).–   

!) /f]klg eGbf dfly ^).–   

@) /f]klg eGbf dfly *%.–   

;Ld 

!) /f]klg eGbf sd #).–   

!) /f]klg eGbf j9L %).–   

@) /f]klg eGbf dfly &).–   

Rfxf/ 

!) /f]klg eGbf sd @%.–   

!) /f]klg eGbf sd $).–   

@) /f]klg eGbf dfly ^).–   

dfnkf]t cz'nL v]t /sd -?_ s}lkmot 

cAan 

!) /f]klg eGbf sd ^).–   

!) /f]klg eGbf dfly !!).–   

@) /f]klg eGbf dfly  !^).–   

bf]od 

!) /f]klg eGbf sd %).–   

!) /f]klg eGbf dfly ().–   

@) /f]klg eGbf dfly  !#).–   

;Ld 

!) /f]klg eGbf sd $).–   

!) /f]klg eGbf dfly ^).–   

@) /f]klg eGbf dfly  ().–   

Rfxf/ 

!) /f]klg eGbf sd #).–   

!) /f]klg eGbf dfly %).–   

@) /f]klg eGbf dfly  &).–   

gf]6M @ jif{ eGbf nfdf] ;do ;Dd s/ ga'emfpg]nfO{ hDdf s/ /sddf @%Ü % jif{ eGbf a9L ;do s/ 

ga'emfpg]nfO{ #%Ü / * jif{ eGbf a9L ;do ;Dd s/ ga'emfpg]nfO{ %)Ü of hl/jfgf nfUg]5 . t/ cf=j= 

@)&$÷)&% eGbf cufl8sf] dfnkf]t /sd / hl/jfgf ;fljss} lgoddf / b//]6 cg';f/ nfUg]5 . 
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अनसूु ी २ 

वहाि कर 

Jxfn s/ lzif{s /sd s}lkmor 

jxfn s/ sf]7f jf 3/ef8fsf]  !) k|ltzt  

;|f]t kl/rfng 

xnef8f k|ltlbg @)).–   

s';L{ ef8f 

k|ltlbg÷k|ltuf]6f  
%.–   

;fpG8 l;:6d k|lt lbg %).–   

8f]h/÷PShfe]6/÷x]eL 

OSjLkd]G6 ef8f 
k|lt 306f -s'n nfutsf]_ )=&Ü  

 



5 
 

अनसूु ी ३ 

व्यवसाय कर 

dlb/f k;n 

ljt/s #))).– 

yf]s  @))).– 

v'b|f !))).– 

r'/f]6 ljl8 ;'tL{ hGo 

ljt/s @))).– 

yf]s !%)).– 

v'b|f !))).– 

xNsf k]o kbfy{ 

ljt/s !%)).– 

yf]s !))).– 

v'b|f %)).– 

;'grfFbL k;n 

yf]s !%)).– 

v'b|f k;n /  dd{t !))).– 

cf}ifwL k;n 

yf]s #))).– 

v'b|f 8fS6/ ePsf] @))).– 

v'b|f :jf:Yo sdL{ ePsf] !%)).– 

df5f df;' ljlqm k;n   @))).– 

cfo'j]{lbs cf}ifwL k;n   %)).– 

Pu|f]e]6 k;n 

yf]s @))).– 

v'b|f !))).– 

:6]zg/L tyf k':ts k;n 

yf]s !%)).– 

v'b|f !))).– 

5kfO{ tyf k|sfzg 

ckm;]6 k|]z @))).– 

;fwf/0f k|]z !))).– 

s:d]l6s k;n   !))).– 

df]6/ kf6{; 

yf]s @))).– 

v'b|f !%)).– 

KnfO{ tyf Unf; 

yf]s  @%)).– 

v'b|f !%)).– 

sk8f÷h'Qf÷k]mG;L÷rKkn 

yf]s !%)).– 

v'b|f !))).– 

wfuf] 6fFs k;n 

yf]s !%)).– 

v'b|f &)).– 

On]S6«f]lgs k;n 

df]jfO{n=38L=Sofns'n]6/ cl8of] 

lel8of] cfbL 

ljt/s #))).– 

yf]s !%)).– 

v'b|f !))).– 
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xf8{j]/÷d]l;g/L÷:oflg6l/÷dfj{n 

k;n 

yf]s %))).– 

v'b|f !))).– 

k]6«f]lnod kbfy{ 

k]6«f]n kDk %))).– 

k]6«f]n ljlqm s]Gb| !))).– 

UofF; l;lnG8/ ;j l8n/ !))).– 

dl§t]n dfq lalqm @))).– 

l:6n cfNd'lgod k;n 

yf]s @))).– 

v'b|f !))).– 

kmlg{r/ 

yf]s !%)).– 

v'b|f !))).– 

9'ª\uf tyf lul§ afn'jf lalqm -uf=kf= 

aflx/÷leq_ 

k|lt 6«ofS6/ !))).–÷#)).– 

b|i6JoM 9'ª\uf, lu6L, afn'jf ;+sngsf] nflu yk Joj:yf geP;Dd 

ufpFkflnsfaf6 ;~rfng ePsf of]hgfx?sf] xsdf k|fljlws 

d"Nof+sg / ;ldltsf] a}7s k'l:tsfdf ePsf] a}7ssf] lg0f{o 

adf]lhd e"QmfgLsf] avt ;+sng ug{] 

sk8f l;nfO{ s6fO{ 6]nl/ª cfw'lgs !))).– 

sk8f l;nfO{ s6fO{ xft] d]lzg @))).– 

:g's/ tyf k'n xfp;   @))).– 

Sof/]d af]8{   !))).– 

kz' cfxf/ laqmL s]Gb|   !))).– 

ls/fgf k;n 

yf]s !%)).– 

v'b|f %)).– 

kmnk"mn t/sf/L k;n 

yf]s *)).– 

v'b|f $)).– 

pkxf/ luˆ6 v]nf}gf k;n 

yf]s !))).– 

v'b|f %)).– 

efF8f 

k;n÷l:6n÷Knfl:6s÷cfNd'lgod 

;j}y/L 

yf]s !))).– 

v'b|f !))).– 

df6f]sf] efF8f k;n yf]s÷v'b|f @)).– 

ljz]if1 k/fdz{ tyf cGo Joj;foL 

;]jf 

lrlsT;s @))).– 

sG;N6]G6 @))).– 

sG;N6]G6 ;]jf @))).– 

sfg'g Joj;foL n kmd{ @))).– 

n]vfkl/If0f Jofj;foL @))).– 

bGt lrlsT;s @))).– 

cg';Gwfgstf{ k/fdz{ bftf @))).– 
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kz' lrlsT;s 8fS6/ @))).– 

/f]huf/ ;]jf #))).– 

9'jfgL tyf 6«fG;kf]6{   @))).– 

k]G6/ ;fO{gjf]8{ n]v]   !))).– 

vf]6f] Jofj;foL   !))).– 

hUuf Jofj;foL   @))).– 

lgdf{0f Jofj;foL   %))).– 

o; jlu{s/0fdf gk/]sfsf] xsdf   &%).– 

;~rf/ 

Pkm=Pd=k|zf/0f sfo{ljlw cg';f/ 

s]a'n Rofgn k|zf/0f @))).– 

kqklqsf k|sfzg !))).– 

kmf]6f]slk lk=l;=cf]= ;fOa/ Sofk]m  !))).– 

s'l/o/ ;]jf !))).– 

sn/ Nofa÷kmf]6f] :6'l8of] !))).– 

ljtLo 

ljl0fHo a+}s k|lt zfvf÷s]lGb|o sfof{no %))).– 

ljsf; a}+s k}lt zfvf÷s]lGb|o sfof{no %))).– 

kmfO{gfG; sDkgL zfvf sfof{no %))).– 

C0f ;xsf/L ;:yf  @))).– 

dlg 6«fG;km/ !%)).– 

ljdf sDkgL @))).– 

n3'ljQ @))).– 

:jf:Yo ;]jf Joj:yf 

lglh c:ktfn tyf gl;{ªxf]d @%)).– 

lSnlgs tyf Nofa !%)).– 

r:df k;n !%)).– 

 lzIff ;]jf lglh 

6\o"zg ;]G6/ !%)).– 

sDKo"6/ g[Tosnf l;sfO{ s]Gb| !))).– 

tflnd tyf cg';Gwfg !))).– 

dd{t ;Def/ 

6fo/ 6\o"j dd{t÷l/;f]lnª÷xfjf eg]{ !))).– 

O{lGhg dd{t !%)).– 

8]lG8ª k]lG6ª !%)).– 

l6=le= lk|mh÷sDKo"6/ dd{t !))).– 

df]6/;fO{sn dd{t !%)).– 

a;÷6\ofS;L ;jf/L ;fwg dd{t @))).– 

cGo ljljw !))).– 

8«fO{ lSnlgs Jo'l6 kfn{/ tyf ;}n'g   !))).– 

k"mn la?jf k;n   %)).– 
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u}/ ;/sf/L ;+:yfx? 

/fli6«o @))).– 

cGt/fli6«o %))).– 

xf]6n nh /]:6'/]G6 

xf]6n / nh @))).– 

ef]hgfno !))).– 

ld7fO{ k;n %)).– 

kf6L{ Kofn]; @%)).– 

/]:6'/]G6 jf/ @))).– 

lrof / vfhf k;n %)).– 

;fgf vfgf gf:tf k;n dlb/f ;lxt @))).– 

6]G6 xfp;   @))).– 

u|Ln pBf]u   #))).– 

h'Qf pBf]u   !%)).– 

3/]n' s'l6/ pBf]u 

cu/jQtL÷d}gjQL÷crf/ tyf cGo 

s'l6/ 

  !))).– 

sk8f tyf ufd]{G6 pBf]u   %))).– 

l;/s 8:gf pBf]u k;n   !%)).– 

s'6fgL lk;fgL ldn   !%)).– 

d;nf ldn   !))).– 

      gf]6M obL d;nf ldn /x]sf] ldnaf6} s'6fgL k]nfgL klg 5 eg] s'6fgL k]nfgL ldns} s/ nfUg]5 . 

8]l/ pBf]u   %)).– 

pkef]Uo j:t' pTkfbg pBf]u 

s'lsh g'8N; !))).– 

bfndf]6÷kfp/f]6L÷rfpldg !))).– 

kfk8÷lrK;÷lkmd/ !%)).– 

jghGo pBf]u 

  

ldn Knfpg pBf]u %))).– 

sf7 laqmL l8kf] @))).– 

s|;/ slGqms O{6f e§f pBf]u   @))).– 

9fsf6f]kL kfl:dgf pBf]u   %)).– 

;'lt{hGo pBf]u   %))).– 
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अनसूु ी ४ 

सवारी साधन कर/पटके सवारी कर 

;jf/L ;fwg s/ 

a;÷6«s÷x]jL 

uf8L÷6«ofS6/÷dfO{qmf]a; cfbL 
#))).– 

ef8fsf sf/ hLk @))).– 

lglh sf/ hLk !))).– 

b|i6JoM Ps ufFpkflnsfn] ;jf/L btf{ tyf jflif{s ;jf/L s/ lnPkl5 csf]{ ufFpkflnsfn] t:tf] ;jf/L btf{ 

tyf jflif{s ;jf/L s/ kfpg] 5}g . 
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अनसूु ी ५ 

ववज्ञापन कर 

lj1fkg s/ 
;fj{hlgs :yfgdf lj1fkg jf 

;fO{gjf]8{ /fv]jfkt jflif{s 
%)).)) 
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अनसूु ी ६ 

िनोरञ्जन कर 

dgf]/~hg s/ 

;s{;÷sG;6{ -k|lt lbg_ @%)).– 

/f]6] lkª -k|lt lbg_ @%)).– 

 



12 
 

अनसूु ी ७ 

बहाि ववटौरी शलु्क 

jxfn lj6f}/L s/ 

6x/] 5fk|f]sf] dfl;s  %).– 

3'DtL dfl;s %).– 

7]nf dfl;s %).– 

xf6 ahf/ 

xf]6n Joj;fo -k|lt lbg_ %)).– 

sk8f k;n -k|lt lbg_ &%).– 

s:d]l6s k;n -k|lt lbg_ $)).– 

s[lif pkh -k|lt lbg_ !)).– 

k'hf ;fdu|L -k|lt lbg_ !)).– 

v]nf}gf -k|lt lbg_ !)).– 
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अनसूु ी ८ 

पावकि ङ शलु्क 

kfls{ª z'Ns k|ltlbg 

  

j;÷6«s÷x]eL uf8L÷hLk cfbL @).– 

df]6/ ;fO{sn÷7]nfuf8f÷c6f]÷l/Szf !).– 

;jf/L kfls{ª z'Ns -d]nf_ 

df]6/;fOsn @)).– 

c6f] l/S;f #)).– 

6\ofS6/÷6«s &)).– 

;fj{hlgs lglh ufl8 !))).– 

hLk %)).– 

gf]6M kfls{ª z'Ns j;kfs{ Jojl:yt ePkl5 dfq z'Ns nfUg]5 . 
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अनसूु ी ९ 

सेवा शलु्क, िस्तरु 

वििरण विस्ततृ वििरण दर(रु) कैफियत 

घरजग्गा नामसारी वसिाररस 

५ रोपवनसम्म १००.–   

५ देवि १० रोपवन सम्म १५०.–   

१० देवि २० रोपवन सम्म २००.–   

२० देवि ५० रोपवन सम्म ३००.–   

५० देविभन्दा मावि ५००.–   

उदारण : रिक १० रोपनी जग्गा छ भने दस्तुर रु २०० लाग्नेछ। 

मोवि लागतकट्टा वसिररस 
१ रोपवन सम्मको १००.–   

१ रोपवनभन्दा बढी २००.–   

घर कायम वसिाररस 
पक्की घर िगग फिट ३।००   

कच्ची घर िगग फिट २।००   

सर्जगवमन वसिाररस दस्तुर   ५००.–   

छात्रिृवत वसिाररस   वनशुल्क   

विपन्न असािाय विद्यािी वसिाररस   वनशुल्क   

अपाङग भएको वसिाररस   १००.–   

अस्िाई बसोबास वसिाररस   ५००.–   

व्यािसाय बन्द वसिाररस   १००.–   

स्िाई बसोबास वसिाररस   ५००.–   

विधुत जडान वसिाररस   १००.–   

धारा जडान वसिाररस   २००.–   

वजवित रिकेो वसिाररस   ५००.–   

नागररकता सिाररस 
िंसज १००.–   

अंवगकृत ५००.–   

दबैु नाम गरेको व्यवि एकै िो भन्ने 

वसिाररस 
  ५००.–   

जन्म वमवत संसोधन वसिाररस   ५००.–   

व्यािसाय सञ्चालन नभएको वसिाररस   १००.–   

व्यापार व्यािसाय नभएको वसिाररस   १००.–   

नािालक पररचयपत्र वसिाररस   १००.–   

चौपाय सम्बवन्ध वसिाररस   १००.–   

व्यािसाय दताग वसिाररस   ५००.–   

उधोग िाउँ सारर वसिाररस   १००.–   

विद्धालय िाउँ सरर वसिाररस   १०००.–   
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विद्धालय सञ्चालन स्िीकृत कक्षा िृदी 

वसिाररस 
  २०००.–   

व्यविगत वििरण वसिाररस   ५००.–   

जग्गादताग वसिाररस   २००.–   

संरक्षक व्यविगत वसिाररस   १००.–   

संरक्षक संस्िागत वसिाररस   २००.–   

घर नक्सा पास दस्तुर पक्की ५०००.–   

कोटा िोल्ने कायग रोिोबर बस्न े

वसिाररस 
  ५००.–   

स्िास्ि उपचारको वसिाररस वनशुल्क उपचारको लावग वनशुल्क   

  सशुल्क उपचारको लावग १००.–   

संस्िा दताग वसिाररस   १०००.–   

जग्गा धवनपुजाग िराएको वसिाररस   ५००.–   

वजवितसँगको नाता वसिाररस   ५००.–   

मृतकसँगको नाता वसिाररस   ५००.–   

आर्िगक अिस्िा बवलयोिा सम्पन्न 

प्रमावणत 
  २०००.–   

आर्िगक अिस्िा कमजोर िा विपन्न 

प्रमावणत 
  १००.–   

जग्गा मलु्यान्कन वसिाररस   
१००० मा रु 

५.– 
  

चारफकल्ला प्रमावणत   ५००.–   

जन्म वमवत प्रमावणत   २००.–   

वििाि प्रमावणत   ५००.–   

घर पताल प्रमावणत   २००.–   

कागज मन्जुरी नामा प्रमावणत   १००.–   

िकिालािा िकदार प्रमावणत   १००.–   

घर सम्पन्न वसिाररस कवच्च १००.–   

घर सम्पन्न वसिाररस पक्की १०००.–   

अवििावित वसिाररस   ५००.–   

अपुतावल वसिाररस   ५००.–   

अन्य वसिाररस िा प्रमावणत   १००.–   

नक्सा पास वनिेदन िारम दस्तरु   १००.–   

घर नक्सा पास दस्तुर कच्ची २५००.–   

सरसिाई शुल्क   १००.–   

घरिावल गराउँदा प्रवतफदन   ५००.–   

दैवि प्रकोप वसिाररस   वनशुल्क   

मावि उल्लेवित वसिाररस िा प्रमावणत प्रवतवलवप आिश्यक परेमा पवन सुरु तोफकएको दस्तरु पुनःलाग्न े। उल्लेवित 
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कागजात अगं्रेजी भाषामा चाविएमा रु ५००।०० लाग्नछे । 

जन्मदताग ३५ फदन वभत्र भए वनशुल्क अन्यािा नेपाल सरकारल ेराजपत्रमा 

वमवत २०७७ चैत्र ०२ गत े

(संख्या ४६) मा प्रकावशत 

गरेको राविय पररचय पत्र 

तिा पञ्जीकरण 

वनयमािली, २०७७ मा 

व्यिस्िा भए बमोवजम 

हुनेछ ।  

मृत्युदताग ३५ फदन वभत्र भए वनशुल्क अन्यािा 

बसाईसराई जाने   

सम्बन्धविच्छेद दताग ३५ फदन वभत्र भए वनशुल्क अन्यािा 

वििाि दताग ३५ फदन वभत्र भए वनशुल्क अन्यािा 

नयाँ व्यािसाय दताग 

५ लाि सम्मको ३००.–   

५ लाि देवि २० लािसम्मको ५००.–   

२० लाि देवि मावि १०००.–   

उजुरी दताग र मुद्दा दस्तुर   १००.–   

व्यिसाय नविकरण 

१ लाि देवि ५ लाि सम्मको १५०.–   

५ लाि देवि २० लाि सम्मको २५०.–   

२० लाि देवि मावि ५००.–   
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अनसूु ी १० 

एवककृत सम्पलत कर 

Plss[t ;Dklt s/ Plss[t ;Dklt s/ kl5 lj:t[t cWoog u/L nufO{g] 

 



18 
 

अनसूु ी ११ 

िलडबटु्टी तथा िीविन्त ुकर 

hl8j'l6 lhjhGt' s/ k5L lg0f{o ul/g]5 . 
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अनसूु ी १२ 

योिना सेवा शलु्क 

उपभोिा सवमवत 

रु १००००० सम्म १००।०० 

रु १००००० – रु ५००००० सम्म २००।०० 

रु ५००००० - रु १०००००० सम्म ३००।०० 

 रु १०००००० - रु १५००००० सम्म ४००।०० 

रु १५००००० - रु २०००००० सम्म ५००।०० 

रु २०००००० दवेि मावि  १०००।०० 
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वराहपोखरी गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट पाररत यो ववधेयक (संख्या ३, िम्िा पषृ्ठ संख्या १२) नेपािको 
संववधानको धारा २२६ को उपधारा (१) र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िफा २१ को 
उपिफा (१) बिोजिि प्रिाजणकरण गििछु । 

 

 

 

 

............................ 
शालिकराि बन्िारा 
गाउँसभा अध्यि 

लिलत : २०७९।०३।१३ 

 


