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pbok'/u9L गाउॉऩामरकाको अथि सम्फन्धी प्रस्तावराई कामािन्वमन गनि फनकेो ववधेमक 

प्रस्तावना् pbok'/u9L गाउॉऩामरकाको आमथिक वषि२०७९\८० को अथि सम्फन्न्ध प्रस्तावराई कामािन्वमन 
गनिका मनमभत्त स्थानीम कय तथा शलु्क सॊकरन गने, छुट ददने तथा आम सॊकरनको प्रशासमनक व्मवस्था 
गनि वाञ्छनीम बएकोरे,  

नेऩारको सॊववधानको धाया २२८ को उऩधाया (२)फभोन्जभ  pbok'/u9L गाउॉ सबारे मो ऐन फनाएको छ ।   

१.संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः  (१) मस ऐनको नाभ “आमथिक ऐन, २०७९” यहेको छ ।    

(२) मो ऐन गाॉउ सबावाट स्वीकृत मभमत देखी उदमऩयुगढी गाॉउऩारीका ऺेत्रभा राग ुहनुेछ । 

२.भूमी कर (मालपोत): गाउॉऩामरका ऺेत्र मबत्र अनसूुची १ फभोन्जभ बभुीकय (भारऩोत) रगाईने य असरु 
उऩय गरयने छ ।  

३. क्षसफारीस   दसु्तर  गाउॉऩामरकाको ऺेत्र मबत्र अनसूुची (२) फभोन्जभ मसपायीस दस्तयु रगाईने य असरु 
उऩय गरयने छ । 

४. पञ्जीकरण शुल्क  : गाॉउऩारीका ऺेत्र मबत्र अनशूुन्च (३)बमेजजम पञ्जीकरण शुल्क लगाईने वा असुल उपर 

गररनेछ ॰ 

५. घर घुरी करः   गाउॉऩामरका ऺेत्र मबत्र अनसूुची (४) फभोन्जभ घय घयुी कय _सम्ऩत्ती कय_ रगाईने वा 
असूर गरयनछे ।  

६.वहाल करः   गाउॉऩामरका ऺेत्र मबत्र कुनै व्मन्ि वा सॊस्थारे बवन, घय, ऩसर, ग्मायेज,गोदाभ, टहया, 
छाप्रा, जग्गा वा ऩोखयी ऩूयै वा आॊन्शक तवयरे वहारभा ददएकोभा अनसूुची (५) फभोन्जभ घय जग्गा वहार 
कय रगाइने य असूर गरयनछे ।  

७. अस्थायी हाटवजार करः  गाउॉऩामरका ऺेत्र मबत्र अनसूुची (६) फभोन्जभ अस्थामी हाटवजाय कय रगाईने 
वा असरु उऩय गरयने छ । 

८. चौपाया ।दौपाया शलु्क गाउॉऩामरका ऺेत्र मबत्र अनसूुची (७) फभोन्जभ चौपाया ।दौपाया शुल्क  
रगाईने वा असरु उऩय गरयने छ । 

९. सवायी साधन शलु्क गाउॉऩामरका ऺेत्र मबत्रका मतन ऩाॉग्र,े टेम्ऩ ु,रयक्सा, अटो रयक्सा, मभमन वटरय -डारा 
जोडेको_ आदी सवायी साधनभा अनसूुची (८) फभोन्जभ सवायी साधन दताि नववकयण रुट ऩमभिट शलु्क 
रगाइन ेवा असरु उऩय गरयनेछ ।  

१०. घर नक्सा पास दसु्तर  गाउॉऩामरका ऺेत्र मबत्र अनसूुची (९) फभोन्जभ घय नक्सा ऩास दस्तयु रगाईने  
वा असरु उऩय गरयनेछ ।  
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११. मनेरञ्जन तथा क्षवज्ञापन कर  गाउॉऩामरका ऺेत्र मबत्र अनसूुची (१०) फभोन्जभ भनेयञ्जन तथा ववऻाऩन 
कय रगाईने वा असरु उऩय गरयनेछ ।  

१२. व्यबसाय कर  गाउॉऩामरका ऺेत्र मबत्र व्माऩाय व्मावसाम वा सेवाभा ऩुॉजीगत रगानी य अथीक 
कायोफायका अधायभा अनसूुची (११) फभोन्जभ व्मावसाम कय रगाईने वा असरु उऩय गरयनेछ ।  

१३. प्राकृतीक श्रोत उपयोग कर  गाउॉऩामरका ऺेत्र मबत्र कनै व्मिी वा सस्थारे 
उन,खोटो,जडीवटुी,वनकस,कवाडी,भार य प्रचरीत कानूनरे मनशेध गयीएको न्जफजन्त ुवाहेक अनसूुची (१२) 
फभोन्जभ कय रगाईने वा असरु उऩय गरयनेछ ।  

१४. ढुगा क्षगटी वालुवा कर  गाउॉऩामरका ऺेत्र मबत्र अनसूुची (१३) फभोन्जभ ढुगा मगटी वारवुा कय रगाईने 
वा असरु उऩय गरयनेछ ।  

१५. कय छुट् मस ऐन फभोन्जभ कय मतने दावमत्व बएका व्मन्ि वा सॊस्थाहरूराई कुनै ऩमन वकमसभको कय 
छुट ददईने छैन । तय प्राकृतीक प्रकोऩ गयीवी अनाथ असि स्वास््म उऩचायको रागी मसपायीस रीने 
प्रमोजनभा अनसूुची २ भा उल्रेखीत मसपायीसको कय छुट ददईनछे । 

१६. कय तथा शलु्क सॊकरन सम्फन्न्ध कामिववधी् मो ऐनभा बएको व्मवस्था अनसुाय कय तथा शलु्क 
सॊकरन सम्फन्न्ध कामिववमध गाउॉऩामरकारे तोके अनसुाय हनुे छ । 
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अनसूुची १ 

दपा २ सॊग सम्फन्न्धत 

भूमी कर (मालपोत) 

क_ गााँउपालीकाको िेत्रमा जग्गाको बगीकरण अनुसार देहाय अनुसारको मालपेत कर असुल उपर गने  

क्र.स
. 

जग्गाको वकसीभ जग्गाको ईकाई आ व २०७८/७९ आ व २०७९/८० कैपीमत 
करको दर करको दर 

१ अब्बल प्रतीरोपनी/प्रतीकट्ठा रु १० रु १२ मालपोत करमा आ व 

२०७८/७९ मा कुल जतनुुपने 

रकमको १० प्रजतशत जररवाना 

लागे्न छ ॰ त्यस पछीका प्रते्यक 

वरु् क्रमश थप ५ प्रजतशतका 

दरले जररवाना कायम गरर 

मालपोत असुल उपर गररनेछ ॰ 

२ दोयम प्रतीरोपनी/प्रतीकट्ठा रु ८ रु १० 

३ जसम प्रतीरोपनी/प्रतीकट्ठा रु ६ रु ८ 

४ चाहार प्रतीरोपनी/प्रतीकट्ठा रु ५ रु ७ 

ख_ मालपोत कुल रकम वार्षीक रु २० भन्दा कम हुने भएमा नू्यनतम वार्षीक मालपोत रकम रु २० क्षलने । 

अनसूुची २ 

दपा ३ सॊग सम्फन्न्धत 

क्षसफारीस   दसु्तर   

क_ गााँउपालीकाले जवजभन्न ब्यक्ती ,सघ,सस्थाहरुलाई जसफारीस गरर सेवा पुयाुए वापत वा सावुजनीक सेवा प्रवाह गने सन्दभुमा 

आबश्यक पने जसफारीस गरे वापत देहाय अनुसारको जसफारीस दसु्तर जलने  

क्र.स. मफफयण आ व २०७८/७९ आ व २०७९/८० कैवपमत 
यकभ रु यकभ रु 

१ नागरीकता जसफारीस १०० १५०  

२ नागरीकता सीफारीस प्रतीजलपी १५० १७५  

३ नाता प्रमाणीत १५० १७५  

४ नाता प्रमाणीत बैदेशीक  अगे्रजीमा १००० १०००  

५ टेरीपोन सीपायीस दस्तयु १०० १००  

६ नागयीक रगामत सयकायी प्रमोजनका रामग प्रमोग 
गरयने सन्जिभीन भचुलु्का मसपायीस 

२०० ३००  

७ जग्गा नाभसायी भचुलु्का प्रभाणीत मसपायीस ५०० ५००  

८ अवववाहीत,जन्भ मभमत,दमरत,अदीवासी जनजाती 
रगामत मस्तै प्रकृतीका सीपायीस य चयीत्र 
मसपायीस 

१०० १००  

९ ववद्यतु मभटय जडान सीपायीस १५० २००  

१० चौहद्धी सीपायीस १०० १५०  

११ घय वाटो मसपायीस २५० ३००  

१२ ऩेन्सन सीपायीस नेऩारी ५०० ५००  

१३ ऩेन्सन सीपायीस ववदेशी १००० १०००  

१४ मनन्ज ववद्यारम दताि शलु्क  १०००  
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१५ मनन्ज ववद्यारम सञ्चारन मसपायीस १००० १०००  

१६ मनन्ज ववद्यारम कऺा थऩ मसपायीस ५०० १०००  

१७ साभाजीक सयुऺा बत्ता ऩाउन ेऩरयचम ऩत्र 
नववकयण 

१०० १००  

१८ साभाजीक सयुऺा बत्ता ऩाउन ेऩरयचम ऩत्रको 
प्रतीरीवऩ 

१०० १००  

१९ धाया मसपायीस दस्तयु १०० २००  

२० गा ऩा भा सॊचारन हनुे ववकास मोजनाहरु 
सम्झौता शलु्क 

रु ५ राख सम्भको मोजनाको रु 

रु ५ राख देखी भाथीका मोजनाहरु रु 

 
 

१००० 

२००० 

 
 
 

१००० 

२००० 

 

२१ कृवष तथा व्मवसाम पभि दताि  २०० ५००  

२२ कृवष तथा व्मवसाम पभि नववकयण  २००  

२३ सभहु दताि 
सभहु नववकयण 

२०० 

१०० 
२०० 
१०० 

 

ख) मस फाहेक जनुसकैु प्रकृमतका साधायण मसपायीस रु. १०० रीने । 

ग) कुनै झगडीमारे गाॉउऩारीका वा वडा कामािरमभा आई मभराऩत्र गयाउन मरखीत मनफेदन ददएकोभा दफैु 
ऩऺफाट रु. ५००/५०० दस्तयु फझुाउन ुऩने । मभराऩत्र गयाउदा वऩमडत ऩऺरे मतयेको दस्तयु सभेत वऩडक 
ऩऺफाट असरु उऩय गने गरय भात्र मभराउन े। 
घ) फक्यौता यकभ असरु उऩय गनुिऩने बए उि यकभको ५ प्रमतशतरे हनु आउन ेयकभ याजश्वको रुऩभा 
फझुाउन ुऩने । 

ङ) मधतो जग्गा भलु्माॉकन मसपायीस गदाि ३० राख सम्भ मधतोको भलु्माॉकन बएकोभा ३ हजाय य सो बन्दा 
भाथी भलु्माॉकन बएभा ५ हजाय मसऩयीस दस्तयु वाऩत मरने । 

च) ववदेशी भरुकुको प्रमोजनको रामग वावषिक आम प्रभाणीत गनुिऩने बएभा रु. ५ राख सम्भ आम बएकोभा 
रु. ३ हजाय य सो बन्दा भाथी आम बइकोभा रु. ५ हजाय मसपायीस दस्तयु वाऩत मरने ।   

छ) स्वदेशभा नै कृवष प्रमोजनको रामग रयन मरन गयेको मसपायीसभा रु. १०० मसपायीस दस्तयु मरने । तय 
नापा आजिन गने उदेश्मरे कुनै ब्माऩाय ब्मावसाम गनि मसपायीस गनेऩने बए रु. २०० मसपायीस दस्तयु 
फाऩत मरन े। 

ज) गाॉउऩारीका ऺेत्रभा अमभन ल्माई सेवा ददनऩुयेभा रु. १ हजाय सेवा शलु्क वाऩत असरु उऩय गने य उि 
अमभनको आते जाते सम्फन्धीत ऩऺरे नै ब्महोनुि ऩनेछ । 

झ) धयान चतया गाईघाट कटायी हेटा }डा सडक खण्डभा ऩने घय टहया हटाई भअुब्जाका रामग मसपायीस 
गनेऩने बए  

 १ रु. १ राख सम्भको भलु्माॉकन मसपायीस गनुिऩने बएभा रु ५०० दस्तयु फाऩत मरने । 

 २ रु. २ राख सम्भको भलु्माॉकन मसपायीस गनुिऩने बएभा रु १००० दस्तयु फाऩत मरने । 

 ३ रु. ५ राख सम्भको भलु्माॉकन मसपायीस गनुिऩने बएभा रु २००० दस्तयु फाऩत मरने । 

 ४ रु. ५ राख बन्दा भाथी भलु्माॉकन मसपायीस गनुिऩने बएभा रु ३००० दस्तयु फाऩत मरने । 
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अनसूुची ३ 

दपा ४ सॊग सम्फन्न्धत 

पञ्जीकरण शुल्क 

क्र.स. वववयण ३५ ददन 
मबत्र 

आ व २०७८/७९ आ व २०७९/८० 

३५ ददन बन्दा  

भाथी 
प्रमतमरवऩ ३५ ददन बन्दा 

भाथी 
प्रमतमरवऩ 

१ जन्म दताु प्रमाणीत जनशुल्क रु २०० रु  ५०० रु २०० रु ५०० 
२ जववाहा तथा अजववाहीत दताु 

प्रमाणीत 
जनशुल्क रु २०० रु  ५०० रु २०० रु ५०० 

३ भतृ्मू दताि प्रभाणीत जनशुल्क रु २०० रु  ५०० रु२०० रु ५०० 
४ वसाई सयाई जनशुल्क रु २०० रु  ५०० रु २०० रु ५०० 
५ सम्वन्ध ववच्छेद मसपायीस जनशुल्क रु २०० रु  ५०० रु २०० रु ५०० 
६ कन्सरुय बेयीवपकेशन दस्तयु प्रमत कागजको रु ५०० 
 

 

अनसूुची ४ 

दपा ५ सॊग सम्फन्न्धत 

घर घुरी कर  -सम्ऩत्ती कय 
क्र.स. घयको वकसीभ आ व २०७८/७९ आ व २०७९/८० कैजफयत 

कयको दय कयको दय 

१ ऩक्की घय २००  घर धुरी कर बार्ीक 

रुपमा जलने क एक तरे  रु २५० 

ख दईु तरे  रु ३५० 

ग मतन तरे  रु ४५० 

घ मतन तरे बन्दा भाथी  रु ५५० 

२ काठफाट मनभीत बई जस्ता वा टामरको छाना बएको 
घय 

१०० रु १०० 

३ पुसको छाना बएको घय ५०  रु ५० 
 

अनसूुची ५ 

दपा ६ सॊग सम्फन्न्धत 

वहार कय  
क) गााँउपालीका क्षेत्रभभत्रको घर, पसल,गोदाम, टहरा, शेड, कारखाना, जग्गा वा पोखरी प्ररै वा आंशीक रुपमा 

वहाल ददएकोमा सम्बन्धीत घर जग्गा धभनबाट बहाल रकमको १० प्रभतशत बहाल कर भलईनेछ ।  
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ख) गााँउपालीका क्षेत्रभभत्रका सरकारी वा साबबजभनक स्वामीत्वमा रहकेा जग्गा लगायत अन्य चल अचल 

सम्पत्तीको सम्बन्धमा सम्बन्धीत सरोकारवाला भवज्ञ समुह संग आबश्यक राय परामशब भलई करको दर भनधाबरण 

गने । 

ग) गााँउपालीका लगायत वडा कायाबलयमा रहकेो हल भाडामा दभैनक रु. १५०० हनेेछ । यसका साथ ै

मल्टीमीभडया पभन प्रयोग गरेकोमा रु. ५०० थप हुनेछ । 
 

 

 

 

 

अनसूुची ६ 
दपा ७ सॊग सम्फन्न्धत 

अस्थायी हाटवजार कर 
गााँउपालीका के्षत्रमा अस्थायी रुपमा लागे्न हाटवजार करवाट देहायअनुसारको कर जलने ॰  

जस न बसु्त/सामान आ व 

२०७८.७९ 

आ व 

२०७९.८० 
जस न बसु्त/सामान आ व 

२०७८.७९ 

आ व 

२०७९.८० 

राजश्वको दर राजश्वको दर राजश्वको दर राजश्वको 

दर 

१ फेरानी १० १० २६ अन्य छुटपुट सामानहरु 

जवक्री गने सग 

१० १० 

२ सव्जी पसल १० १० २७ ररट्ठा प्रतीमन १० १० 

३ साबुन थोक जवके्रता २० १० २८ सुन्तला प्रतीभारी २० २० 

४ चुरा पसल १० १० २९ बेसार प्रतीमन १० १० 

५ औठी पसल १० १० ३० जपडालु अम्वा सुठुनी 

करेला प्रतीभारी 

१० १० 

६ मजनहारा पसल २० २० ३१ आलु प्रती मन २० २० 

७ हााँस कुखुरा 

प्रती गोटा 

५ ५ ३२ कागती प्रजत सय १० १० 

८ नून पसल ५ ५ ३३ चटपटेवाला संग २० २० 

९ कपडा जफजाई 

बेचे्न 

४० ४० ३४ जकराना पसलबाट २० २० 

१० रेडीमेट पसल ३० ३० ३५ नास्पाती सयकडा १० १० 

११ मुरही पसल १० १० ३६ जचराईतो माझीतो 

कुरीलो प्रतीकीलो 

१० १० 

१२ झील्ली बेचे्न १० १० ३७ दलहन प्रतीकीलो १ १० 

१३ हजाम पसल १० १० ३८ १०० के जी पलदार 

कााँटा 

४० ४० 

१४ माछा पसल २० २० ३९ माटाको भााँडा राखे्न 

पसल 

१० १० 

१५ माछा मासु 

पकाई वेचे्न 

२० २० ४० सुन्तला नास्पाती 

जफाँ जाई बेचे्न पसल 

२० २० 

१६ खजस काजट 

बेचे्न सग 

१०० १०० ४१ तेलहन प्रतीकीलो २ २ 

१७ छाता जुत्ता 

ममुत पसल 

२० २० ४२ टचुलाईट ममुत १० १० 

१८ रााँगा काटी बेचे्न 

पसल 

१०० १०० ४३ सुती पसल ३० ३० 

१९ सुगुर काटी १०० १०० ४४ भााँडा पसल ४० ४० 
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बेचे्न पसल 

२० वरफ १० १० ४५ भााँडा ममुत पसल २० २० 

२१ जवसु्कट 

पाउरोटी 

१५ १५ ४६ केरा प्रती भारी १० १० 

२२ जडीबुटी 

पसल 

२० २० ४७ घुम प्रतीगोटा ५ ५ 

२३ अण्डा 

पसलबाट 

२० २० ४८ जसन्कऊली बोक्रा 

प्रतीमन 

४०  

२४ गुण पसलबाट २० २० ४९ तेजपत्ता प्रतीभारी ४०  

२५ तेजपत्ता प्रजत 

टर क १० चके्क 

 ३००० ५० तेजपत्ता प्रजत टरक ६ 

चके्क 

 २००० 

५१ केरा प्रजत 

वुलेरो 

 ५०० ५२ केरा प्रजत टर याक्टर  ७०० 

५३ केरा प्रजत टरक  १०००     
 

 

 

अनसूुची ७ 
दपा ८ सॊग सम्फन्न्धत 

चौपाया ।दौपाया शलु्क 

क) गााँउपालीका क्षेत्र भभत्रको अस्थायी हाटबजारबाट भवक्रीको लाभग ल्याईएको चौपाया / दोपायाहरुमा भनम्न 

अनुसारको शुल्क खररदकताब र भवके्रतावाट भलने । 

भस 

नं 

चौपाया / दोपाया ईकाई आ व 

२०७८।७९ 

आ व 

२०७९।८० 
भस 

नं 

चौपाया / 

दोपाया 

ईकाई आ व 

२०७८।७९ 

आ व 

२०७९।८० 

करको  

दर रु 

करको  

दर रु 

करको  

दर रु 

करको  

दर रु 

१ खभस/बोका/बाख्रा/

पाठी 

प्रतीगोटा ५० ५० ५ सुगुर/बंगुर/ प्रतीगोटा ५० ५०० 

२ भेडाभेडी प्रतीगोटा २५ २५ ६ पाडा/पाडी/बा

छा/बाछी 

प्रतीगोटा ५० ५० 

३ गाई/गोरु/रााँगा/भै

सी 

प्रतीगोटा १०० १०० ७ कुखुराहरु 
प्रतीगोटा २५ २५ 

४ कुखुराको चल्ला प्रतीगोटा १ १ ८ घोडाघोडी प्रतीगोटा १०० १०० 
 

ख) गााँउपालीका क्षेत्र भभत्रबाट अन्यतै्र लौजाने र अन्य क्षेत्रबाट गााँउपालीका क्षेत्र भभत्र ल्याउने भनम्नानसूारको 

चौपाया । दोपायाहरुमा भनम्नानूसारको शुल्क भलने । 

भस 

नं 

चौपाया / 

दोपाया 

ईकाई आ व 

२०७८।७९ 

आ व 

२०७९।८० 
भस 

नं 

चौपाया / 

दोपाया 

ईकाई आ व 

२०७८।७९ 

आ व २०७९।८० 

करको  

दर रु 

करको  

दर रु 

करको दर 

रु 

करको  

दर रु 

१ 
खभस/बोका/बाख्रा/पाठी प्रतीगोटा २५ २५ ५ 

सुगुर/बंगुर/ प्रतीगोटा २५ २५ 

२ 
भेडाभेडी प्रतीगोटा २५ २५ ६ 

पाडा/पाडी/बाछा/बाछी प्रतीगोटा २५ २५ 

३ 
गाई/गोरु/रााँगा/भैसी प्रतीगोटा ५० ५० ७ 

घोडाघोडी प्रतीगोटा ५० ५० 

४ 
कुखुराको चल्ला प्रतीगोटा १ १   

 
  

 

अनसूुची ८ 
दपा ९ सॊग सम्फन्न्धत 
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सवायी साधन शलु्क 

क) वाषीक सवारी शलु्क  

भस नं सवारी साधनको  

कीसीम 

आ व २०७८।७९ आ व २०७९।८० 

करको दर रु करको दर रु 

१ 
भतन पााँगे्र अटो ररक्सा   

क सवारी दताब  ५०० 

ख नभवकरण वार्षषक ९० ददन भभत्र  ३०० 

ग नभवकरण ९० ददन भन्दा माथी दैभनक  रु २ थप 

घ रुट पर्षमट  ५०० 

२ 
भवद्युत्तीय ई ररक्सा   

क सवारी दताब  ३०० 

ख नभवकरण वार्षषक ९० ददन भभत्र  २०० 

ग नभवकरण ९० ददन भन्दा माथी दैभनक  रु १ थप 

घ रुट पर्षमट  २०० 

३ 
डाला जोडेको भमभन रटलर   

क दताब  २०० 

ख नभवकरण  १०० 
 

 

 

v) पटके सवारी शुल्क  पटके शुल्क प्रबेश भवन्दमुा भलई सकेपछी पून भलन नपाउने ब्यवस्था गने । 

भस 

नं 

सवारी साधनको 

 कीसीम 

आ व २०७८।७९ आ व 

२०७९।८० 
भस 

नं 

सवारी साधनको 

कीसीम 

आ व २०७८।७९ आ व 

२०७९।८० 

करको दर 

रु 

करको 

दर रु 

करको दर 

रु 

करको दर 

रु 

१ 
बस,ट्रक,लहरी,लोडर,र 

अन्य हवेी गाडी 
२० २० ४ के्रन,स्काभेटर र डोजर २० २० 

२ 
भाडाको टेम्पु,भनजी 

कार,भमनी वस,भजप 
१० १० ५ माकेटीग प्रयोजनका लागी 

अएको सवारी साधन 

५० ५० 

३ 
भाडाको भमनी 

वस,ट्डाक्टर बोलेरो 
१० १० ७ अन्य सवारी साधन ५ ५ 

 

 

अनसूुची ९ 
दपा १० सॊग सम्फन्न्धत 

क _ नयााँ घर नक्सा पास दसु्तर  

भस न ं घयको ऺते्रपर नक्सा ऩास गयेको कैपीमत 
१ ऩक्की घय प्रमत वगि वपटको रु ५ सडकरे छुएको ऩक्की घय 
२ ऩक्की घय प्रमत वगि वपटको रु ३ सडकरे नछुएको ऩक्की घय 
३ कच्ची घय प्रमत वगि वपट रु ३ सडकरे छुएको 
४ कच्ची घय प्रमत वगि वपट रु २ सडकरे नछुएको 
६ घय नक्सा ऩास पायभ वाऩत                

       रु १००० 
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७ घय नक्साको प्रतीरीवऩ                 रु ५००  
८ घय नक्सा सम्ऩन्न प्रभाणऩत्र           रु ५००  
९ घय नक्सा सम्ऩन्न प्रभाणऩत्रको प्रतीमरवऩ    रु ५००  
१० घय नक्सा ऩास ईजाजतऩत्ररको प्रतीमरवऩ     रु ५००  
११ घय नक्सा ऩास धयोटी                 रु ५०००  
१२ अमभन सेवा वाऩत                    रु १०००  

 

 

ख _ पुरानो घर नक्सा सुक्षिकृत दसु्तर  

भस न ं घयको ऺते्रपर नक्सा ऩास गयेको कैपीमत 
१ ऩक्की घय प्रमत वगि वपटको रु ४ सडकरे छुएको ऩक्की घय 
२ ऩक्की घय प्रमत वगि वपटको रु २ सडकरे नछुएको ऩक्की घय 
३ कच्ची घय प्रमत वगि वपट रु २ सडकरे छुएको 
४ कच्ची घय प्रमत वगि वपट रु १ सडकरे नछुएको 

 

 

 

 

अनसूुची १० 
दपा ११ सॊग सम्फन्न्धत 

मनेरञ्जन तथा क्षवज्ञापन कर   
प्रदेश आजथुक एन अनुसार जनधाुरण हुने 

 

 

 

 

अनसूुची ११ 
दपा १२ सॊग सम्फन्न्धत 

व्यबसाय कर   

गााँउपाजलका के्षत्रमा ब्यवसाय गने व्यबसायीहरुवाट बार्ीक देहायका कर जलने ॰ 

भस 

न ं
व्यवसाय आ व 

२०७८।७९ 

आ व 

२०७९।८० 
भस न ं व्यवसाय आ व २०७८।७९ आ व 

२०७९।८० 

करको दर रु करको दर रु करको दर रु 
करको दर रु 

१ चुरोट,रक्सी पसल १००० १००० २० दकराना पसल ५०० ५०० 

२ ज्वेलसब पसल, ज्वेलसब अरुको 

बनाउने ५०० 
२००० २००० २१ मभनहारा वा 

शृ्रगार पसल 

५०० ५०० 

३ भनमाबण सामाग्री भवके्रता १५०० १५०० २२ पान तथा अन्य ५०० ५०० 

४ भवद्युत 

समान,टेलीभभजन,क्यामरा,रेडीयो,मो

वाईल आदी फोटो स्टुडीयो  

१००० १००० २३ गल्ला खररद 

भवक्री 

१००० १००० 

५ पेट्रोलीयम पदाथब भवके्रता  

पेट्रोल डीजल 
५००० ५००० २४ फलफूल तरकारी 

पसल 

५०० ५०० 

६ मट्टीतेल भवके्रता १५०० १५०० २५ जुत्ता चप्पल 

पसल 

७०० ७०० 

७ भवभवध सामाग्रीहरु सप्लाई १५०० १५०० २६ भााँडा बतबन पसल ५०० ५०० 
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गने 

८ होटल    खाना खुवाउने ५०० ५०० २७ स्टेश्नरी पूस्तक 

पसल 

५०० ५०० 

९ होटल रेस्टुरेन्ट एण्ड लज १००० १००० २८ चस्मा घर तथा घडी 

भवक्री पसल 
५०० ५०० 

१० लज ५०० ५०० २९ कपडा पसल ७०० ७०० 

११ फर्षनचर पसल १००० १००० ३० तयारी कपडा 

तथा अन्य 

५०० ५०० 

१२ मलखाद्द दकटनासक औषधी 

भवक्री 
५०० ५०० ३१ भचया नास्ता तथा 

मीठाई पसल 
५०० ५०० 

१३ कोल्ड भिगस पसल ५०० ५०० ३२ औषधी पसल ५०० ५०० 

१४ भवभवध भमक्स पसल जेनेरल 

स्टोर   ईलेक्ट्रोभनक्स तथा 

अन्य 

१००० १००० ३३ काठ भचने उद्योग १००० १००० 

१५ होलसेल पसल ३ वा से भन्दा 

वढी आईटम भएको भमश्रीत 
३००० ३००० ३४ फर्षनचर उद्योग ४००० ४००० 

१६ गाडी ग्यारेज २००० २००० ३५ जडीबुटी प्रसोधन 

केन्र 

३००० ३००० 

१७ अटो वकब शप १००० १००० ३६ स्टील उद्योग ३००० ३००० 

१८ संघ संस्था संचालनको लाभग 

अनुमती दस्तुर 
१००० १००० ३७ ग्रामीण 

स्वालम्वन बैक 

२००० २००० 

१९ होम स्टे ५०० ५०० ३८ चुनढुगा खानी १००००० १००००० 
 

रष्टव्य  चुनढुगा खानीबाट पटके शुल्कको रुपमा प्रती रट्रफर रु ७५ भलईनेछ ।  
 

अनसूुची १२ 
दपा १३ सॊग सम्फन्न्धत 

प्राकृतीक श्रोत उपयोग कर   

क) वन जन्य कर । 

भस 

न ं

भववरण ईकाई आ व 

२०७८।७९ को 

दर रेट रु 

आ व 

२०७९।८० 

को दर रेट रु 

कैफीयत 

१ सतावरी भाले कुरीलो प्रती के जी १ १  

२ सतावरी पोथी कुरीलो प्रती के जी १ १  

३ मभजतो प्रती के जी १ १  

४ चीरैतो माडा प्रती के जी १ १  

५ चीरैतो डााँठ प्रती के जी १ १  

६ ररट्ठा प्रती के जी १ १  

७ सपबगन्धा जरा प्रती के जी १ १  

८ तेजपत्ता बोक्रा प्रती के जी ८० ८०  

९ तेजपत्ता प्रती के जी ८० ८०  

१० वन लसुन जरा प्रती के जी ३ ३  

११ भसकाकाई प्रती के जी १ १  
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१२ सालधुल प्रती के जी २ २  

१३ सल्लाको भसम्टा प्रती के जी १ १  

१४ लोट सल्ला प्रती के जी ५ ५  

१५ खोटो प्रती के जी १ १  

१६ भोलाबको पात लोक्ता पटेर 

वावीयो खर अम्लीसोको कुचो 

प्रती 

गाडा।प्रती 

भारी 

५० ५०  

१७ भोलाबको पात लोक्ता पटेर 

वावीयो खर अम्लीसोको कुचो 

प्रती 

ट्डाक्टर।प्रती 

भारी 

१०० १००  

१८ सालको ववया प्रती के जी १ १  

१९ तेजपत्ता । भसन्कौलीको तेल प्रती के जी २५० २५०  

 

ख) वन जन्य काठ भनकासी । 

भस 

न ं

भववरण ईकाई 
आ व २०७८।७९ को 

दर रेट रु 

आ व २०७९।८० 

को दर रेट रु 

कैफीयत 

१ साल काठ गोलीया प्रती 

क्यूफीट 

२० २०  

२ साल काठ भचरान प्रती 

क्यूफीट 

२५ २५  

३ खयर प्रती 

क्यूफीट 

२५ २५  

४ कुकाठ गोलीया प्रती 

क्यूफीट 

५ ५  

५ कुकाठ भचरान प्रती 

क्यूफीट 

६ ६  

६ दाउरा वाकल काठ प्रती ट्रक ११०० ११००  

७ दाउरा वाकल काठ प्रती 

ट्डाक्टर 

५५० ५५०  

८ बााँस भनकाशी प्रती 

ट्डाक्टर 

५०० ५००  

९ बााँस भनकाशी प्रती ट्रक १५०० १५००  

 

अनसूुची १३ 
दपा १४ सॊग सम्फन्न्धत 

ढुगा क्षगटी वालुवा कर   

क) प्रदेश सयकायको अथि सम्वन्धी प्रस्तावराई कामािन्वमन गनि वनेको ववधेमक वभोजीभ कय सॊकरन गरयनेछ 
।  

 

         cf1fn] M 

         gfd M /d]z /fO{ 

         k|d'v k|zf;lso clws[t 
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