
अनसुचूी & 
दफा ७ सगं सम्बन्धित 

अस्थायी हाटवजार कर 

गााँउपालीका के्षत्रमा अस्थायी रुपमा लागे्न हाटवजार करवाट देहायअनुसारको कर ललने ॰  

लस न बसु्त/सामान राजश्वको दर लस न बसु्त/सामान राजश्वको दर 

१ फेरानी १० २५ अन्य छुटपुट सामानहरु लवक्री गने सग १० 

२ सव्जी पसल १० २६ ररट्ठा प्रतीमन १० 

३ साबुन थोक लवके्रता २० २७ सुन्तला प्रतीभारी २० 

४ चुरा पसल १० २८ बेसार प्रतीमन १० 

५ औठी पसल १० २९ लपडालु अम्वा सुठुनी करेला 

प्रतीभारी 

१० 

६ मलनहारा पसल २० ३० आलु प्रती मन २० 

७ हााँस कुखुरा प्रती गोटा ५ ३१ कागती प्रलत सय १० 

८ नून पसल ५ ३२ चटपटेवाला संग २० 

९ कपडा लफजाई बेचे्न ४० ३३ लकराना पसलबाट २० 

१० रेडीमेट पसल ३० ३४ नास्पाती सयकडा १० 

११ मुरही पसल १० ३५ लचराईतो माझीतो कुरीलो प्रतीकीलो १० 

१२ झील्ली बेचे्न १० ३६ दलहन प्रतीकीलो १ 

१३ हजाम पसल १० ३७ १०० के जी पलदार कााँटा ४० 

१४ माछा पसल २० ३८ माटाको भााँडा राखे्न पसल १० 

१५ माछा मासु पकाई वेचे्न २० ३९ सुन्तला नास्पाती लफाँ जाई बेचे्न पसल २० 

१६ खलस कालट बेचे्न सग १०० ४० तेलहन प्रतीकीलो २ 

१७ छाता जुत्ता मममत पसल २० ४१ टचमलाईट मममत १० 

१८ रााँगा काटी बेचे्न पसल १०० ४२ सुती पसल ३० 

१९ सुगुर काटी बेचे्न पसल १०० ४३ भााँडा पसल ४० 

२० वरफ १० ४४ भााँडा मममत पसल २० 

२१ लवसु्कट पाउरोटी १५ ४५ केरा प्रती भारी १० 

२२ जडीबुटी पसल २० ४६ घुम प्रतीगोटा ५ 



२३ अण्डा पसलबाट २० ४७ लसन्कऊली बोक्रा प्रतीमन ४० 

२४ गुण पसलबाट २० ४८ तेजपत्ता प्रतीभारी ४० 

 

 

 

अनसुचूी * 
दफा ८ सगं सम्बन्धित 

चौपाया ।दौपाया शलु्क 

क) गााँउपालीका क्षेत्र भित्रको अस्थायी हाटबजारबाट भिक्रीको लाभग ल्याईएको चौपाया / दोपायाहरुमा भिम्न 

अिुसारको शुल्क खररदकर्ाा र भिके्रर्ािाट भलिे । 

भस 

िं 

चौपाया / दोपाया ईकाई करको 

दर रु 

भस 

िं 

चौपाया / दोपाया ईकाई करको 

दर रु 

१ खभस/बोका/बाख्रा/पाठी प्रर्ीगोटा ५० ५ सुगुर/बंगुर/ प्रर्ीगोटा ५० 

२ िेडािेडी प्रर्ीगोटा २५ ६ पाडा/पाडी/बाछा/बाछी प्रर्ीगोटा ५० 

३ गाई/गोरु/रााँगा/िैसी प्रर्ीगोटा १०० ७ कुखुराहरु प्रर्ीगोटा २५ 

४ कुखुराको चल्ला प्रर्ीगोटा १ ८ घोडाघोडी प्रर्ीगोटा १०० 

 

ख) गााँउपालीका क्षेत्र भित्रबाट अन्यतै्र लौजािे र अन्य क्षेत्रबाट गााँउपालीका क्षेत्र भित्र ल्याउिे भिम्नािसूारको 

चौपाया । दोपायाहरुमा भिम्नािूसारको शुल्क भलिे । 

भस 

िं 

चौपाया / दोपाया ईकाई करको 

दर रु 

भस 

िं 

चौपाया / दोपाया ईकाई करको 

दर रु 

१ खभस/बोका/बाख्रा/पाठी प्रर्ीगोटा २५ ५ सुगुर/बंगुर/ प्रर्ीगोटा २५ 

२ िेडािेडी प्रर्ीगोटा २५ ६ पाडा/पाडी/बाछा/बाछी प्रर्ीगोटा २५ 

३ गाई/गोरु/रााँगा/िैसी प्रर्ीगोटा ५० ७ घोडाघोडी प्रर्ीगोटा ५० 

४ कुखुराको चल्ला प्रर्ीगोटा १     

 


