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छथर जोरपाटी गाउँपामिकाको आमथिक ऐन, २०७८ 

सभाबाट स्वीकृ  मिम :  २०७८।०३।२५ 

छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको अथथ सम्वन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनेको ऐन ।  

प्रस् ावना: छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको अथथ समब्न्धी प्रस्ताविाई हरेक वर्थ कार्ाथन्वर्न गर्दै 

िैजानको लनलमत्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट लर्दने तथा आर् संकिनको 

प्रशासलनक व्र्वस्था गनथ वाञ्छनीर् भएकोिे, 

नेपािको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) र स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 

पररच्छेर्द-९ बमोलजम छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको नवौं गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. समंिप्त नाि र प्रारम्भ:  
(१) र्स ऐनको नाम "छथर जोरपाटी गाउँपामिकाको आमथिक ऐन, २०७८" रहकेो 

छ ।  

(२) र्ो ऐन २०७८ साि श्रावण १ गते र्देलि छथर जोरपाटी गाउँपालिका क्षेत्रमा िाग ू

हुनेछ । 

२. सम्पमि करिः गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र अनसुचूी–१ वमोलजम घर र घरिे चचेको जग्गामा 

सम्पलत्त कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ । 

३. स्पमिकरणिः र्ो ऐन कार्ाथन्वर्न प्रर्ोजनका िालग “घरिे चचकेो जग्गा” भन्नािे घरिे 

ओगटेको जग्गाको क्षेत्रफि र अलधकतम ्सो क्षेत्रफि बराबरको थप जग्गा बझुाउनेछ । 

४. भूिी कर (िािपो ): गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र अनसुचूी-१ वमोलजम भलूमको मलू्र्ाङ्कन 

र अनसुचूी-२ वमोलजमको र्दरको आधारमा भलूमकर (मािपोत) िगाइने र असिु उपर 

गररनेछ । 

५. घर जग्गा बहाि करिः गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र कुनै व्र्लि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, 

ग्र्ारेज, गोर्दाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोिरी वा सवारी साधन परैू वा आंलशक तवरिे 

वहािमा लर्दएमा अनसुचूी–३ वमोलजम घर जग्गा बहाि कर िगाइने र असिु उपर 

गररनेछ । 

६. व्यवसाय कर  था द ाि शुल्किः गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र व्र्ापार व्र्वसार् वा सेवामा 

पूँलजगत िगानी र आलथथक कारोवारका आधारमा अनसुचूी –४ वमोलजम वालर्थक 

व्र्वसार् कर िगाइने र स्थानीर् काननू वमोलजम र्दताथ हुन आउने व्र्वसार्ीहरुिाई 

व्र्वसार् र्दताथ तथा नलवकरण शुल्क िगाइनेछ । 
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७. सवारी साधन सञ्चािन व्यवसाय करिः गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र सञ्चािनमा 

ल्र्ाइएका सवारी साधनहरुिाई अलभिेि प्रर्ोजन तथा व्र्वस्थापन समेतका िालग 

अनसुचूी– ५ वमोलजम सवारी साधन सचूीकृत शलु्क िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।  

८. िनोरञ्जन करिः गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र हुने मनोरञ्जन व्र्वसार् सेवामा तोलकए वमोलजम 

व्र्वसार् कर िगाउने र असिु उपर गररनेछ तर प्रर्दशे काननू स्वीकृत भई सो काननूमा 

अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोही वमोलजम हुनेछ । 

९. पामकि ङ्ग शुल्किः गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पालकथ ङ्ग सलुवधा 

उपिव्ध गराए वापत अनसुचूी-६ वमोलजम  पालकथ ङ्ग शलु्क िगाइने र असिु उपर 

गररनेछ । 

१०. सेवा शुल्क, दस् ुरिः गाउँपालिकािे लनमाथण, संचािन र व्र्वस्थापन गरेको अनसुचूी–७ 

वमोलजम स्थानीर् पवूाथधार र उपिव्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसुचूीमा 

व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क िगाइने र असिु उपर गररनेछ । 

११.  पयिटन  था साहमसक पयिटन शुल्किः गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र प्रवेश गने 

पर्थटकबाट अनसुचूी–८ वमोलजमको र्दरमा पर्थटन शलु्क िगाइने र असिु उपर गररनेछ । 

टे्रलकङ्ग, कोर्ोलकङ्ग, क्र्ानोइङ्ग, बलञ्जजलम्पङ्ग, जीपफ्िाइङ्ग र र् र्ालफ्टङ्ग शलु्क 

सेवा वा व्र्वसार् सञ्चािन गरेमा सो वापत समेत  शलु्क िगाउने र असिु उपर गररनेछ 

। 

१२.  बहाि मवटौरीिः गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र आफूिे लनमाथण, रेिर्दिे वा सञ्चािन गरेका 

तपलसि िण्डमा उल्िेि भए  अनसुार  हाट बजार वा पसिमा सोही अनसुचूी–९ मा 

व्र्वस्था भए अनसुार वहाि लवटौरी शलु्क िगाइने र असिु उपर गररनेछ । 

१३.  मवज्ञापन करिः गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र हुने लवज्ञापनमा अनसुचूी–१० मा तोलकए वमोलजम 

वालर्थक लवज्ञापन कर िगाउने र असिु उपर गररनेछ तर प्रर्दशे काननू स्वीकृत भई सो 

काननूमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोही वमोलजम हुनेछ । 

१४.  जमडबुटी, कवाडी र जीवजन् ु करिः गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संस्थाि ेउन, 

िोटो, जलडबटुी, वनकस, कवाडी माि र प्रचलित काननूिे लनर्धे गररएको जीवजन्तु 

वाहकेका अन्र् मतृ वा माररएका जीवजन्तकुो हाड, लसङ, प्वाँि, छािा जस्ता वस्तकुो 

व्र्वसालर्क कारोवार गरे वापत तोलकए वमोलजमको कर िगाउने र असिु उपर गररेनेछ । 

१५.  मवमवधिः मालथका अनसुूलचमा उल्िेि नभएका लवर्र्हरुको हकमा अनसुचुी–११ 

िण्डमा तोलकए बमोलजम कर, र्दस्तरु िगाइने र असिु उपर गररनेछ । 
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१६.  कर छुटिः  

१) र्स ऐन वमोलजम कर लतने र्दालर्त्व भएका व्र्लि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन 

लकलसमको कर छुट लर्दइने छैन । तर गाउँ सभािे लवपन्न वा अशि वगथका िालग कुनै 

सेवा र्दस्तरु छुट लर्दनेगरी लनणथर् गरेमा सो सेवा शलु्क छुट लर्दन र्ो र्दफािे वाधा 

परु् र्ाएको मालनने छैन । 

२)  प्रत्र्ेक आ.वको असोज मसान्त लभत्र कर लतने कर र्दातािाइथ १०% छुट लर्दने । 

३) उपर्दफा १ मा जे सकैु िेलिएको भएता पलन लव.सं.२०७० साि सम्मको सम्पलत्त 

तथा भलूम कर नबझुाउने करर्दाताहरुिे र्ही २०७८ साउन मसान्त लभत्र सबै कर 

र्दालििा गरेमा ५० प्रलतशत,  २०७८ भाद्र मसान्त लभत्र सबै कर र्दालििा गरेमा ४० 

प्रलतशत, २०७८ आलिन  मसान्त लभत्र सबै कर र्दालििा गरेमा ३० प्रलतशत,   

२०७८  कालतथक मसान्त लभत्र सबै कर र्दालििा गरेमा २० प्रलतशत कर छुट लर्दने गरी 

कार्थक्रम प्रस्ताव गरेको छु । 

१७.  कर  था शुल्क सकंिन सम्बन्धी कायिमवमधिः र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार 

कर तथा शलु्क संकिन सम्बन्धी कार्थलवलध गाउँपालिकािे तोके अनसुार हुनेछ । 

१८.  अन्यिः र्स ऐनमा िेलिएका कुराहरु वाहके अन्र् कुराहरु हरेक वर्थ छथर जोरपाटी 

गाउँपालिकाको गाउँ सभािे पाररत गरेको लनणथर् एवं प्रचलित नेपाि काननू वमोलजम 

हुनेछ । कुनै कर, सेवा र्दस्तरु वा सेवा शलु्कको र्दर अनसुचूीहरुमा समावेश हुन छुट भएको 

हकमा गाउँ कार्थपालिकाको लनणथर् अनसुार र्दर कार्म गरी िागू गनथ सक्नेछ । 
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अनुसचूी-१ 

सम्पमि कर 

(दफा २ सगँ सम्बमन्ध ) 

आ.व. २०७८।०७९ का िालग िाग ू हुनेगरी सम्पलत्त कर प्रर्ोजनको िालग र्दहेार् वमोलजम 

न्र्नुतम मलू्र्ांकनको र्दर रेट हुनेछ ।  

क)  वडा नं. १  

१. सालवक हात्तीिकथ  गा.लव.स.को लत्रशिुे हात्तीिकथ  सडक िण्डको लत्रशिुेर्दलेि 

बढुासबु्बासम्मका सडकको  र्दार्ाँबार्ाँ ५० लमटर सम्मका घडेरी जग्गाहरु प्रलत 

रोपनी रु. २,००,०००/- 

२. सालवक हात्तीिकथ  गा.लव.स.को बढुासबु्बा मलन्र्दरर्दलेि १ नं. वडा कार्ाथिर् जान े

सडकसम्मको सडकको र्दार्ाँबार्ाँ ५० लमटर सम्मका घडेरी जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 

४,००,०००/- 

३. सालवक हात्तीिकथ  गा.लव.स.को सोही सडकको बेतेमोडर्दलेि जन्तरे मोडसम्मको 

सडकको र्दार्ाँबार्ाँ ५० लमटर सम्मका घडेरी जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. २,००,०००/- 

 

ि) वडा नं. २ 

१. सालवक तांिवुा गा.लव.स. वडा नं. ९ र सालवक हात्तीिकथ  गा.लव.स. वडा नं. ७ को  

कोशी राजमागथ िण्डको फिैचँार्दलेि जोरपाटी बजार हुरँ्द ै लडप बोररङ्ग स्थिबाट 

२०० लमटर अगालडको हाइवेसम्मको सडकको र्दार्ाँबार्ाँ १०० लमटर सम्मका घडेरी 

जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. १४,००,०००/- 

२. सालवक हात्तीिकथ  गा.लव.स. वडा नं. ७ र ८ मा पने फिैचँार्दलेि िक्ष्मी मा.लव सल्िे 

र सो मा.लव.र्दलेि २०० लमटर अगालड सम्मका सडकको र्दवुै तफथ को र्दार्ाँबार्ाँ ५० 

लमटर सम्मका घडेरी जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. ३,००,०००/- त्र्सगैरी सालवक तांिवुा 

गा.लव.स. वडा नं. ९ को चक्रपथको कोशी राजमागथको र्दार्ाँवाँर्ा  तोलकएको क्षेत्र 

बाहके नवलनकेकतन प्रा.लव. सम्मको सडकको र्दार्ाँवार्ाँ ५० लमटर सम्मका घडेरी 

जग्गाहरु प्रलतरोपनी रु. ३,००,०००/-  

३. जोरपाटी काजीमाने सडक िण्डको सालवक तांिवुा वडा नं. ८ मा पने र्ज्ञडाँडार्दलेि 

सालवक परेवालर्दन गा.लव.स. वडा नं. ८ को फुतुथङ्ग डाँडासम्मको सडकको र्दार्ाँबार्ाँ 

५० लमटर सम्मका घडेरी जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. १०,००,०००/- 
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४. सालवक परेवालर्दन गा.लव.स. वडा नं. ८ फुतुथङ्ग डाँडार्दलेि सालवक तांिवुा 

गा.लव.स.वडा नं. ८ कै  लहिेपानी  सडक िण्डसम्मका सडकका र्दार्ाँवार्ाँ ५० 

लमटरसम्मका जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. ४,००,०००/- 

 

ग) वडा नं. ३  

१. सालवक तांिवुा गा.लव.स.वडा नं.७ र परेवालर्दन गा.लव.स. वडा नं. ८ को 

लहिेपानीर्दलेि घ्र्ाम्पे ट्र्ाङ्की हुरँ्द ैिोकताप जाने मोडसम्मको सडकको र्दार्ाँबार्ाँ 

५० लमटर सम्मका जग्गाहरु (चिुाचिुी क्षेत्र) प्रलत  रोपनी रु. १०,००,०००/- 

२. सालवक तांिवुा गा.लव.स.वडा नं. ७ को स्वास््र् चौकीर्दलेि बलहर्दार टोि तथा 

लमिडाँडासम्मका र्दार्ाँबार्ाँ सडक क्षेत्रका जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. १,००,०००/- 

३. सालवक तांिवुा गा.लव.स. वडा नं. ५ को फेलसङ्गवार्दलेि हाि छथर जोरपाटी 

गा.पा.को ३ नं. वडा कार्ाथिर् जाने सडक आसपासका जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 

१,००,०००/- 

४. हािको ३.नं. वडा कार्ाथिर्र्देलि लमिडाँडा सडक िण्डको र्दार्ाँ वार्ाँ ५० 

लमटरसम्मका जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. ६०,०००/- 

५. सालवक तांिवुा गालवस वडा नं. ४ को करुञ्जे सेवारो चोक सडक िण्डका र्दार्ाँ 

वार्ाँ ५० लमटरसम्मका जग्गाहरु प्रलत रोपनी  रु. ५०,०००/- 

६. सालवक तांिवुा वडा नं. ५ को मकुुमफुङ्ग वल्िकर्दलेि सेवारो चोकसम्मका सडक 

िण्डका र्दार्ाँ बार्ाँ ५० लमटर सम्मका जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. ५०,०००/- 

७. धनकुटा नगरपालिकाको लवलहवारे हटीर्ा – कमीटार – बञ्चरे – ताङिवुा – 

तेिीर्ा – परेवालर्दन – शकु्रवारे – तेह्रथमु सडक िण्डको ताङिवुा िोिार्दलेि 

छालमछानेटारको वडा नं. ४ को सीमासम्मको सडकको र्दार्ाँ बार्ाँ पचास लमटर 

सम्मको जग्गाका लकत्ताहरु प्रलत रोपनी रु. १,००,०००/- 

 

घ) वडा नं. ४  

१. सालवक तांिवुा र तेिीर्ा गा.लव.स.को जोरपाटी चिुाचिुी काजीमाने सडक 

िण्डको काठेबरर्दलेि लसतारानीसम्मका सडकको र्दार्ाँबार्ाँ ५० लमटर सम्मका 

जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.३,००,०००/- 

२. सोही सडक िण्डको सालवक तेिीर्ा गालवस वडा नं. ४ र सालवक तांिवुा वडा नं. 
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५ र ६ को लसतारानीर्दलेि लपङडाँडासम्मको सडकको र्दार्ाँबार्ाँ ५० लमटर सम्म 

र्दरुीका जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. ५,००,०००/- र लपङडाँडार्दलेि मकुुमफुङवल्िक 

(मडुके आहाि) सम्मका सडकको र्दार्ाँबार्ाँ ५० लमटर सम्मका घडेरी तथा 

जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. २,००,०००/- 

३. सालवक तेिीर्ा गालवस वडा नं. ४ को लपङ्ग डाँडार्दलेि हािको छथर जोरपाटी 

गाउँपालिकाको ४ नं. वडा कार्ाथिर्सम्म जाने सडक िण्डको काठेधारासम्मको 

सडकको र्दार्ाँबार्ाँ ५० लमटरसम्मको जग्गाहरुको प्रलत रोपनी रु. १,००,०००/- र 

काठेधारार्दलेि वडा कार्ाथिर्सम्मको सडकको र्दार्ाँबार्ाँ ५० लमटर र्दरुीसम्मका 

जग्गाहरुको प्रलतरोपनी रु. ४०,०००/- 

४. सालवक तेिीर्ा गालवस वडा नं. ८ को काजीमान–ओख्रे–थेपङ्ुगिोिा सडक 

िण्डको वार्ाक्िार्दलेि अमर चौकसम्मको सडकको र्दार्ाँबार्ाँ ५० लमटर सम्मका 

जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु ५०,०००/- 

५. धनकुटा नगरपालिकाको लवलहवारे हटीर्ा–कमीटार–बञ्चरे–ताङिवुा–तेिीर्ा–

परेवालर्दन–शकु्रवारे–तेह्रथमु सडक िण्डको िालमछानेर्दलेि वडा नं. ५ को थेपङु 

िोिासम्मको सडकको र्दार्ाँ बार्ाँ पचास लमटर सम्मको जग्गाका लकत्ताहरु प्रलत 

रोपनी रु. १,००,०००/- 

 

ङ) वडा नं. ५  

१. सालवक परेवालर्दन गालवस वडा नं. ५ को लसधवुा–लपपिडाँडा–गवुाबेसँी सडक 

िण्डको धुर्बे चोकर्दलेि सालवक परेवालर्दन वडा नं. ४ को फ्र्ाट घरसम्मको 

सडकको र्दार्ाँवार्ाँ ५० लमटर सम्ममका जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. १४,००,०००/- र 

चपरी चोक र्दलेि फ्र्ाट घरसम्मको सडकको र्दार्ाँवार्ाँ ५० लमटर सम्ममका 

जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. ६,००,०००/- 

२. सालवक परेवालर्दन गालवस वडा नं. ८ को र्ज्ञडाँडार्दलेि  सालवक परेवालर्दन वडा न.ं ४ 

चपरी चोक सम्मको  सडक िण्डको र्दार्ाँबार्ाँ १०० लमटरसम्मको जग्गाहरु 

प्रलत रोपनी रु. १०,००,०००/-  

३. लसधवुा–लपपिडाँडा–गवुाबेसँी सडक िण्डको सालवक परेवालर्दन गालवस वडा नं. ४ 

को फ्र्ाटघरर्दलेि लभमेिरीसम्मको सडकको र्दार्ाँबाँर्ा ५० लमटर सम्मका जग्गाहरु 

प्रलत रोपनी रु. १,००,०००/- 
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४. सोही सडक िण्डको लभमेिरी क्षेत्रभन्र्दा ५०० लमटर अगालडर्दलेि सालवक परेवालर्दन 

गालवस वडा नं. १ को लपपिडाँडासम्मको सडक िण्डको र्दार्ाँबार्ाँ ५० लमटर 

सम्मका जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. ५०,०००/- 

५. सालवक परेवालर्दन गालवस वडा नं. ८ को चिुाचिुी तेिीर्ा िोिा सडक िण्डको 

लजरो प्वाइन्टर्दलेि सालवक  परेवालर्दन–९ को तालम्िङ्ग माङ्गलहमसम्मका 

र्दार्ाँवार्ाँ ५० लमटरसम्मका जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. १,००,०००/- 

 

च) वडा नं. ६  

१. सालवक परेवालर्दन गालवस वडा नं. ७ मा पने लनगािे लसमेन्ट उद्योगर्दलेि लहिटप 

होटिसम्मको सडकका र्दार्ाँबार्ाँका ५० लमटर र्दरुी सम्मको  घडेरी जग्गाहरु प्रलत 

रोपनी रु. ५०,००,०००/- 

२. सोही सडक िण्डको लहिटप होटि भन्र्दा ५०० लमटर अगालडर्दलेि लक्रल चर्न 

चचथसम्मको सडकको र्दार्ाँबार्ाँ ५० लमटर र्दरुीसम्मका घडेरी जग्गाहरु प्रलत  रोपनी 

रु. १५,००,०००/- 

३. सालवक परेवालर्दन गालवस वडा नं. ६ को लसधवुा मूलतथढंुगा जाने सडक िण्डको 

सगरमाथा लचसेर्दलेि १०० लमटर अगालडसम्म प्रलतरोपनी १५,००,०००/- र सो 

स्थानर्दलेि सरस्वती मा.लव. मझवुासम्मको सडकको र्दार्ाँ बार्ाँ ५० लमटर सम्मका 

जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. ३,००,०००/- 

४. सोही सडक िण्डको सरस्वती मा.लव.मझवुा भन्र्दा २०० लमटर अगालडर्दलेि 

माङ्गमार्ा िोिासम्म सडकको र्दार्ाँबार्ाँ ५० लमटर सम्मको जग्गाहरु प्रलत रोपनी 

रु. ३,००,०००/- 

५. सालवक परेवालर्दन गा.लव.स. वडा नं. ७ को नाम्जाङ्ग सल्िे सडक िण्डको 

आइतवारेर्दलेि श्री प्रा.लव. नाम्जाङ्गसम्मको सडकको र्दार्ाँबार्ाँ ५० लमटर सम्मको 

जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. २,००,०००/- 

६. सोही सडक िण्डको श्री प्रा.लव. भन्र्दा अगालड २०० लमटर अगालडर्दलेि 

काफ्िेटारसम्मको सडक िण्डका र्दार्ाँ बार्ाँ ५० लमटर सम्मका जग्गाहरु प्रलत 

रोपनी रु. १,००,०००/- 

छ) र्ी तोलकएको क्षेत्र बाहके सालवक हात्तीिकथ , परेवालर्दन र तांिवुा गालबस का लभत्री सडक 

तथा  कृलर् सडक र ग्रामीण सडकिे छोएका र्दार्ाँबार्ाँ ५० लमटर सम्मका जग्गाहरु प्रलत 
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रोपनी रु.  १,५०,०००/- 

ज)  सालवक तेिीर्ा गा.लव.स.को सबै वडाहरुको का लभत्री सडक तथा  कृलर् सडक र ग्रामीण 

सडकिे छोएका र्दार्ाँबार्ाँ ५० लमटर सम्मका जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.४०,०००/- 

झ) मालथ परेका क्षेत्र बाहके कोशी राजमागथ आसपासका जग्गा िलु्न आएमा प्रलत रोपनी रु. 

८,००,०००/- 

ञ) उलल्िलित सडकिे छोएका बाहकेका अन्र् जग्गाहरु प्रलत रोपनी चिनचल्ती मलू्र् रु. 

र्दहेार् वमोलजम मलू्र्ाङ्कन गररएको छ । 

वडा 

नं. 

आवासीय 

िेत्र 

कृमियोग्य 

िेत्र 

औद्योमगक 

िेत्र 

मनजी वन 

िेत्र 

भीर पाखा कैमफय  

१ ५०,०००/- ३०,०००/- ४०,०००/- ४०,०००/- १०,०००/-  

२ ५०,०००/- ३०,०००/- ४०,०००/- ४०,०००/- १०,०००/-  

३ ५०,०००/- ३०,०००/- ४०,०००/- ४०,०००/- १०,०००/-  

४ ४०,०००/- ३०,०००/- ३०,०००/- ३०,०००/- ५,०००/-  

५ ५०,०००/- ३०,०००/- ४०,०००/- ४०,०००/- १०,०००/-  

६ ५०,०००/- ४०,०००/- ४०,०००/- २०,०००/- १५,०००/- सालवक 

परेवालर्दन–५ र 

७ का के्षत्रहरु 

६ ८०,०००/- ६०,०००/- ५०,०००/- ४०,०००/- ३०,०००/- सालवक 

परेवालर्दन–६ 

का के्षत्रहरु 

 

ट) करर्दातािे झटुो लववरण पेश गरी कार्ाथिर्िाई झकु्र्ाई राजस्व छल्ने लनर्तिे गरेको 

काम कारवालह पलछ थाहा हुन आएमा लनर्म अनसुार िाग्ने राजि रकम सम्बलन्धत 

व्र्लिसँग शत प्रलतशत जररवाना सलहत असिू उपर गररनेछ । आवर्कता अनसुार 

त्र्स्तो घरजग्गा रोक्का समेत रािी असिू उपर गररनेछ । 

ठ) कुनै जग्गाको मुल्र्ाङ्कन गनथ भिुवस छुट हुन गएको रहछे भन ेसोही जग्गाको वररपरी 

सीमानामा पने जग्गाको आँठा सरह मलु्र्ाङ्कन कार्म हूनेछ । प्रकरणमा परेको र बाटो 

ििूेको जग्गाको मलु्र्ाङ्कन जून बढी हून आउछ सोही कार्म हुनेछ ।  

ड) कार्ाथिर्िाई आवर्क परेमा टे्रस नक्सा वा फार्ि नक्सा समेत माग गनथ सलकनेछ । 

ढ) मलु्र्ाङ्कन सम्वन्धमा लववार्द भएमा कार्ाथिर्िे स्थिगत लनरीक्षण समेत गनथ सक्नछे । 

ण) सडकिे छोएको जग्गा भन्नािे सडक लसमासँग जोलडएको र्दार्ाँवार्ाँ ५० लमटर लभत्रको 

जग्गािाई जनाउनेछ । 
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त) सडक छुने तथा प्रकरणमा परेका जग्गाहरुको हकमा सडक लसमा पछालड ५० लमटर सम्म 

प्रकरणमा परे अनसूारकै मलु्र् कार्म गररनेछ । 

थ) करर्दातािे तोलकएको मलु्र्ाङ्कन भन्र्दा घटी मलु्र्ाङ्कन घोर्णा गनथ पाउने छैन बढी 

घोर्णा गरी कर लतनथ चाहमेा न्र्नुतम मलु्र्ाङ्कनको बढीमा ५० प्रलतशत वलढसम्म 

स्वघोर्णा गरी मुल्र्ाङ्कन गनथ सलकनेछ ।  

र्द) माथी उल्िेि हुन छुट भएका तथा नर्ाँ ट्रर्ाक िोलिएका सडकसंग जोलडएका ५० लमटर 

र्दार्ां वार्ांको जग्गाको मलू्र्ांकन सम्बलन्धत व्र्लिको घोर्णा, गाउँ कार्थपालिकाको 

कार्ाथिर्को प्रालवलधक शािा तथा राज व शािाको लसफाररसमा गाँउ कार्थपालिकाबाट 

स्वीकृत भए अनरुुप कार्म हुनेछ । 

ध)  र्स गाउँपालिका अन्तगथत िाग ूहुने सम्पलत्त करको र्दर र्दहेार् वमोलजम हुनेछ ।           

लस.नं. रकमको सीमा रु. करको र्दर रु. 

१.  १ र्दलेि १ िाि २५ हजार सम्म  २५ 

२.  १ िाि २५ हजार १ र्दलेि १ िाि ५० हजार सम्म ३० 

३.  १ िाि ५० हजार १ र्दलेि िाि ७५ हजार सम्म ३५ 

४.  १ िाि ७५ हजार १ र्दलेि २ िाि सम्म ४० 

५.  २ िाि १ र्दलेि २ िाि २५ हजार सम्म ४५ 

६.  २ िाि २५ हजार १ र्दलेि २ िाि ५० हजार सम्म ५० 

७.  २ िाि ५० हजार १ र्दलेि ३ िाि सम्म ६० 

८.  ३ िाि १ र्दलेि ३ िाि५० हजार सम्म ७० 

९.  ३ िाि ५० हजार १ र्दलेि ४ िाि सम्म ८० 

१०.  ४ िाि १ र्दलेि ४ िाि ५० हजार सम्म ९० 

११.  ४ िाि ५० हजार १ र्दलेि ५ िाि सम्म १०० 

१२.  ५ िाि १ र्दलेि ६ िाि सम्म १२० 

१३.  ६ िाि १ र्दलेि ७ िाि सम्म १४० 

१४.  ७ िाि १ र्दलेि ८ िाि सम्म १६० 

१५.  ८ िाि १ र्दलेि ९ िाि सम्म १८० 

१६.  ९ िाि १ र्दलेि १० िाि सम्म २०० 

१७.  १० िाि १ र्दलेि १२ िाि सम्म २५० 
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१८.  १२ िाि १ र्दलेि १४ िाि सम्म २८० 

१९.  १४ िाि १ र्दलेि १६ िाि सम्म ३२० 

२०.  १६ िाि १ र्दलेि १८ िाि सम्म ३६० 

२१.  १८ िाि १ र्दलेि २० िाि सम्म ४०० 

२२.  २० िाि १ र्दलेि २२ िाि सम्म ५०० 

२३.  २२ िाि १ र्दलेि २४ िाि सम्म ६२५ 

२४.  २४ िाि १ र्दलेि २६ िाि सम्म ७५० 

२५.  २६ िाि १ र्दलेि २८ िाि सम्म ८७५ 

२६.  २८ िाि १ र्दलेि ३० िाि सम्म १००० 

२७.  ३० िाि १ र्दलेि ३५ िाि सम्म १२०० 

२८.  ३५ िाि १ र्दलेि ४० िाि सम्म १५०० 

२९.  ४० िाि १र्दलेि ४५ िाि सम्म १८०० 

३०.  ४५ िाि १र्दलेि ५० िाि सम्म २१०० 

३१.  ५० िाि १ र्दलेि ५५ िाि सम्म २४०० 

३२.  ५५ िाि १ र्दलेि ६० िाि सम्म २७०० 

३३.  ६० िाि १ र्दलेि ७० िाि सम्म ३००० 

३४.  ७० िाि १ र्दलेि ८० िाि सम्म ३५०० 

३५.  ८० िाि १ र्दलेि ९० िाि सम्म ४००० 

३६.  ९० िाि १ र्दलेि १ करोड सम्म ५००० 

३७.  १ करोड १ र्दलेि १ करोड २० िाि सम्म प्रलत िाि थप रु.७५ 

३८.  १ करोड २० िाि १ र्दलेि १ करोड ४० िाि सम्म प्रलत िाि थप रु.७५ 

३९.  १ करोड ४० िाि १ र्दलेि १ करोड ६० िाि सम्म प्रलत िाि थप रु.७५ 

४०.  १ करोड ६० िाि १ र्दलेि १ करोड ८० िाि सम्म प्रलत िाि थप रु.७५ 

४१.  १ करोड ८० िाि १ र्दलेि २ करोड सम्म प्रलत िाि थप रु.८० 

४२.  २ करोड १ र्दलेि २ करोड ५० िाि सम्म प्रलत िाि थप रु.८० 

४३.  २ करोड ५० िाि १ र्दलेि ३ करोड सम्म प्रलत िाि थप रु.८० 

४४.  ३ करोड १ र्दलेि ३ करोड ५० िाि सम्म प्रलत िाि थप रु. ९० 

४५.  ३ करोड ५० िाि १ र्दलेि ४ करोड सम्म प्रलत िाि थप रु.१०० 
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४६.  ४ करोड १ र्दलेि ४ करोड ५० िाि सम्म प्रलत िाि थप रु.१०० 

४७.  ४ करोड ५० िाि १ र्दलेि ५ करोड सम्म प्रलत िाि थप रु.१०० 

४८.  ५ करोड १ भन्र्दा मालथ        प्रलत हजार रु.२ थप   

न) र्स गाउँपालिका अन्तगथत लनलमथत संरचनाको ह्रास कट्टी र्दर (प्रलतशतमा) र्दहेार् वमोलजम 

हुनेछ । 

संरचनाको 

मकमसि - 

संरचनाको 

आय ु

आर.मस

. मस. 

फे्रि 

स्टक्चर 

मसिेण्ट 

जोडाईिा इट्टा 

वा ढुङ्गाको 

गारो – 

आर.मस.मस. 

छाना 

िाटोको जोडाईिा इट्टा 

वा ढुङ्गाको गारो – 

आर.मस.मस. वा मसिेण्ट 

जोडाईिा इट्टा वा 

ढुङ्गाको गारो – 

जस् ा/टायिको छाना 

िाटोको जोडाईिा 

इट्टा वा ढुङ्गाको 

गारो – 

जस् ा/टायिको 

छाना 

सेड वा 

कच्ची 

घर 

१-३ वर्थ ६ ९ १२ १५ २० 

३-६ वर्थ १२ १८ २४ ३० ४० 

६-९ वर्थ १८ २७ ३६ ४५ ६० 

९-१२ वर्थ २४ ३६ ४८ ६० ८० 

१२-१५ वर्थ ३० ४५ ६० ७५ ९० 

१५-१८ वर्थ ३६ ५४ ७२ ९० ९० 

१८-२१ बर्थ ४२ ६३ ८४ ९० ९० 

२१-२४ वर्थ ४८ ७२ ९० ९० ९० 

२४-२७ वर्थ ५४ ८१ ९० ९० ९० 

२७- ३० वर्थ ६० ९० ९० ९० ९० 

३०-३३ वर्थ ६६ ९० ९० ९० ९० 

३३-३६ वर्थ ७२ ९० ९० ९० ९० 

३६-४० वर्थ ७८ ९० ९० ९० ९० 

४०-४३ वर्थ ८४ ९० ९० ९० ९० 

४३-४६ वर्थ ९० ९० ९० ९० ९० 

४६ भन्र्दा 

मालथ 

९० ९० ९० ९० ९० 
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अनुसचूी-२ 

भूमि (िािपो ) कर 

(दफा ३ सगँ सम्वमन्ध ) 

लस.नं. मलू्र्ांकन सीमा रकम रु. 

१.  १ र्दलेि १ िाि २५ हजार सम्म २५ 

२.  १ िाि २५ हजार १ र्दलेि १ िाि ५० हजार सम्म ३० 

३.  १ िाि ५० हजार १ र्दलेि १ िाि ७५ हजार सम्म ३५ 

४.  १ िाि ७५ हजार १ र्दलेि २ िाि सम्म ४० 

५.  २ िाि १  र्दलेि २ िाि २५ हजार सम्म ४५ 

६.  २ िाि २५ हजार १ र्दलेि २ िाि ५० हजार सम्म ५० 

७.  २ िाि ५० हजार १  र्दलेि ३ िाि सम्म ६० 

८.  ३ िाि १ ३ िाि ५० हजार सम्म ७० 

९.  ३ िाि ५० हजार १ र्दलेि ४ िाि सम्म ८० 

१०.  ४ िाि १ र्दलेि ४ िाि ५० हजार सम्म ९० 

११.  ४ िाि ५० हजार १ र्दलेि ५ िाि सम्म १०० 

१२.  ५ िाि १ र्दलेि ६ िाि सम्म १२० 

१३.  ६ िाि १ र्दलेि ७ िाि सम्म १४० 

१४.  ७ िाि १ र्दलेि ८ िाि सम्म १६० 

१५.  ८ िाि १ र्दलेि ९ िाि सम्म १८० 

१६.  ९ िाि १ र्दलेि १० िाि सम्म २०० 

१७.  १० िाि १र्दलेि १२ िाि सम्म २५० 

१८.  १२ िाि १ र्दलेि १४ िाि सम्म २८० 

१९.  १४ िाि १ र्दलेि १६ िाि सम्म ३२० 

२०.  १६ िाि १ र्दलेि १८ िाि सम्म ३६० 

२१.  १८ िाि १ र्दलेि २० िाि सम्म ४०० 

२२.  २० िाि १ र्दलेि २२ िाि सम्म ५०० 

२३.  २२ िाि १ र्दलेि २४ िाि सम्म ६२५ 

२४.  २४ िाि १ र्दलेि २६ िाि सम्म ७५० 
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२५.  २६ िाि १ र्दलेि २८ िाि सम्म ८७५ 

२६.  २८ िाि १ र्दलेि ३० िाि सम्म १००० 

२७.  ३० िाि १ र्दलेि ३५ िाि सम्म १२०० 

२८.  ३५ िाि १ र्दलेि ४० िाि सम्म १५०० 

२९.  ४० िाि १ र्दलेि ४५ िाि सम्म १८०० 

३०.  ४५ िाि १ र्दलेि ५० िाि सम्म २१०० 

३१.  ५० िाि १ र्दलेि ५५ िाि सम्म २४०० 

३२.  ५५ िाि १ र्दलेि ६० िाि सम्म २७०० 

३३.  ६० िाि १ र्दलेि ७० िाि सम्म ३००० 

३४.  ७० िाि १ र्दलेि ८० िाि सम्म ३५०० 

३५.  ८० िाि १ र्दलेि ९० िाि सम्म ४००० 

३६.  ९० िाि १ र्दलेि १ करोड सम्म ५००० 

३७.  १ करोड १ र्दलेि १ करोड २० िाि सम्म प्रलत िाि थप रु.७५ 

३८.  १ करोड २० िाि १ र्दलेि१ करोड ४० सम्म प्रलत िाि थप रु.७५ 

३९.  १ करोड ४० िाि १ र्दलेि १ करोड ६० िाि सम्म प्रलत िाि थप रु.७५ 

४०.  १ करोड ६० िाि १ र्दलेि १ करोड ८० िाि सम्म प्रलत िाि थप रु.७५ 

४१.  १ करोड ८० िाि १ र्दलेि २ करोड सम्म प्रलत िाि थप रु.८० 

४२.  २ करोड १ र्दलेि २ करोड ५० िाि सम्म प्रलत िाि थप रु.८० 

४३.  २ करोड ५० िाि १ र्दलेि ३ करोड सम्म प्रलत िाि थप रु.८० 

४४.  ३ करोड १ र्दलेि ३ करोड ५० िाि  प्रलत िाि थप रु. ९० 

४५.  ३ करोड ५० िाि १ र्दलेि ४ करोड सम्म प्रलत िाि थप रु.१०० 

४६.  ४ करोड १ र्दलेि ४ करोड ५० िाि  प्रलत िाि थप रु.१०० 

४७.  ४ करोड ५० िाि १ र्दलेि ५ करोड सम्म प्रलत िाि थप रु.१०० 

४८.  ५ करोड १ भन्र्दा मालथ  प्रलत हजार रु.२ थप 

 

२. िािपो  

एकीकृत सम्पलत्त कर िाग ू हुनु अलघको मािपोत बझुाउन बाँकी जग्गाधनीहरुसँग र्दहेार् 

वमोलजमका र्दरिे मािपोत असुि उपर गररने छ । 
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क) िेत-बारी  ५ रोपनी सम्म रु.२५, ५ र्दिेी २० रोपनी सम्म प्रलत रोपनी रु. ५ का र्दरिे, २० 

रोपनी भन्र्दा माथी प्रलत रोपनी रु. ८ का र्दरिे, बजार क्षेत्रको घडेरी जग्गा प्रलत रोपनी रु. १०० 

का र्दरिे ।  

 

जरीवानािः १ वर्थ सम्म नबझुाएमा २५ प्रलतशत थप, १ र्दलेि ५ वर्थ सम्म नबझुाएमा ३५ 

प्रलतशत थप, ५ र्दलेि ७ वर्थ नबझुाएमा ५० प्रलतशत, ७ र्दलेि १० वर्थ नबझुाएमा ७५ प्रलतशत 

थप र १० वर्थ भन्र्दा बढी अवधी नबझुाएमा १०० प्रलतशत थप जररवाना िाग्ने । 

(नोटः आ.व. ०७३।७४ असार मसान्त भन्र्दा अगाडीको िालग मात्र) 

 

अनुसचुी – ३ 

बहाि कर 

(दफा ४ सगँ सम्वमन्ध ) 

 आफ्नो क्षेत्रलभत्रको घर, पसि, ग्र्ारेज, गोर्दाम, टहरा, शेड, (छप्पर), कारिाना, जग्गा वा 

पोिरी परैु वा आंलशक रुपमा बहािमा लर्दएकोमा सम्बलन्धत धनीबाट बहाि कर १०% 

प्रलतशत । 

 आफ्नो क्षेत्रमा आफूिे लनमाथण, रेिर्दिे वा संचािन गरेको हाट बजार र सावथजलनक 

स्थि, ऐिानी जग्गा वा बाटोको छेउमा अस्थार्ी पसि थाप्न लर्दएबापत प्रलत बगथफुट 

मालसक बहाि लबटौरी रु. २/- 
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अनुसचुी – ४ 

व्यवसाय कर 

(दफा ५ सगँ सम्वमन्ध ) 

१. वालर्थक व्र्वसार् कर  

क्र.स. व्र्वसार्को नाम श्रेणी कैलफर्त 

क ि ग घ 

१.  लकराना पसि १५००/- १०००/- ७५०/-   

२.  थोक लकराना पसि २०००/- १५००/- १०००/-   

३.  होटि एण्ड िज ३०००/- २५००/- १५००/-   

४.  होटि  १५००/- १०००/- ५००/-   

५.  िज १०००/- ८००/- ६००/-   

६.  रेषु्टरेन्ट ३०००/- २५००/- १५००/-   

७.  ररसोटथ ५०००/- ३०००/- २५००/-   

८.  लचर्ा नास्ता पसि ० ० ० ६००/-  

९.  कपडा पसि १८००/- १२००। ८००/-   

१०.  फेन्सी तथा तर्ारी पोशाक १५००/- १२००/- ८००/-   

११.  कपडा,फेन्सी तथा तर्ारी पोशाक 

र्दबैु  

२०००। १५००। १०००।   

१२.  लनमाथण सामाग्री तथा हाडथवेर्र 

पसि 

५०००/- ३५००/- २५००/-   

१३.  भाँडावतथन पसि १५००/- १०००/- ८००/-   

१४.  सुन चाँर्दी आलर्दको गहना बनाउने 

तथा लवक्री    गन े

३०००/- २५००/- २०००/-   

१५.  पलत्रका, पसु्तक पसि तथा 

स्टेशनरी पसि 

१२००/- ९००/- ६००/-   

१६.  फोटो स्टुलडर्ो ८००/- ६००/- ३००/-   

१७.  कम्प्र्ुटर प्रलशक्षण ३०००/- २०००/- १०००/-   

१८.  लसिाई बनुाई तथा पेलन्टङ्ग 

प्रलशक्षण 

८००/- ५००/- ३००/-   

१९.  घडी, रेलडर्ो, क्र्ासेट, लटभी, 

मोवाई ममथत केन्द्र 

९००/- ७००/- ५००/-   

२०.  घडी, रेलडर्ो, क्र्ासेट, लटभी, 

मोवाई लवक्री पसि  

२०००/- १५००/- १२००/-   

२१.  स्टोभ, कुकर, ग्र्ाँस लसलिण्डर, 

ग्र्ाँस चलु्हो ममथत केन्द्र 

० ० ० ६००/-  

२२.  मोटर साइकि  तथा अटो वकथ सप 

ममथत 

० ० ० १०००/-  



खण्ड-५, सखं्या-१                                        स्थानीय राजपत्र                               मिम िः २०७८।०३।२५ 

 16 छथर जोरपाटी गाउँपामिकाको आमथिक ऐन¸२०७८ 

२३.  ठूिा साना सबै चार पाङगे्र गाडी 

ममथत केन्द्र 

० ० ० १५००/-  

२४.  ग्रीि सम्वन्धी ममथत तथा लनमाणथ १८००/- १२००/- १०००/-   

२५.  जुत्ता चप्पि पसि १२००/- १०००/- ८००/-   

२६.  सब्जी तरकारी पसि िदु्रा पसि ० ० ० ६००/-  

२७.  सव्जी तरकारी थोक लवके्रता ० ० ० १५००/-  

२८.  मासु पसि ० ० ० १०००/-  

२९.  कृलर् लवउलवजन पसि ६००/- ५००/- ४००–   

३०.  कृलर् सामग्री तथा मि िार्द लवक्री 

पसि 

१०००/- ८००/- ६००/-   

३१.  कोल्ड लरंक्स पसि १०००/- ८००/- ६००/-   

३२.  सैिुन  ० ० ० ५००/-  

३३.  फलनथचर पसि  २०००/- १५००/- १२००/-   

३४.  पान पसि ० ० ० ५००/-  

३५.  िेलडज तथा जेन्स टेिर १५००/- १००० ८००/-   

३६.  मलर्दरा तथा सलुतथजन्र् पर्दाथथ लडिर 

तथा थोक लबके्रता 

३५००/- २५००/- २०००/-   

३७.  मलर्दरा तथा सलुतथजन्र् पर्दाथथ  िदु्रा 

लबके्रता 

१५००/- १०००/- ७५०/-   

३८.  लडजेि, पटे्रोि पम्प (अनलधकृत 

रुपमा कसैिे अन्र् पसिमा लवक्री 

गरेको पाइएमा पटकै लपच्छे रु. 

२०००/- जररवाना गररनेछ ।) 

   ६०००/-  

३९.  और्लध पसि  १०००/- ८००/- ५००/-   

४०.  लनजी अस्पताि, नलसथङ्ग होम, 

डेन्टि हलस्पटि 

१००००। ८०००/- ५०००। ४०००/-  

४१.  पोिी लल्कलनक ४०००। ३५००/- ३००० २५००/-  

४२.  प्राथलमक उपचार केन्द्र  ० ० ० २५००/-  

४३.   लचलकत्सक/र्दन्त लचलकत्सक    १५००/-  

४४.  क्र्ारम बोडथ ििेाउने पसि    १०००/-  

४५.  चटपटे घमुन्ते व्र्पारी तथा पसिे    ५००/-  

४६.  पिु तथा स्नकुर हाउस    २०००/-  

४७.  कुटानी लपसानी तेिहन लमि १०००/- ८००/- ५००/-   

४८.  हस्तकिा लवक्री केन्द्र    ४००/-  

४९.  लवस्कुट पाउरोटी उद्योग १५००/- १०००/- ६००/-   

५०.  नडुल्स उद्योग १५००/- १०००/- ६००/-   

५१.  र्दाना उद्योग १५००/- १०००/- ६००/-   

५२.  इटँा टार्ि उद्योग ५०००/- ४०००/- ३०००/-   

५३.  फलनथचर उद्योग ३०००/- २५००/- २०००/-   
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५४.  घरेिु उद्योग      

 क. सुलत कपडा    ५००/-  

ि. स्वीटर    ३००/-  

ग. वेतबाँस    ३००/-  

५५.  फिफूि जुस उद्योग    १०००/-  

५६.  लबरुवा नसथरी १०००/- ७००/- ५००/-   

५७.  िकुुरी उद्योग १०००/- ७००/- ५००/-   

५८.  लचर्ा उद्योग १००००/- ८०००/- ५०००/-   

५९.  अन्र् नििेुका साना घरेि ुउद्योग    ५००/-  

६०.  गाई फमथ २०००/- १५००/- १०००/-   

६१.  बाख्रा, बंगरु , कुिरुा फमथ १५००/- १०००/- ७००/-   

६२.  मािसमान ढुवानी सेवा ३५००/- २५००/- २०००/-   

६३.  लसनेमा हि ५०००/- ३०००/- २५००/-   

६४.  छापािाना तथा पे्रस अफसेट  २५००/- १५००/- १०००/-   

६५.  काननूी तथा प्रालवलधक कन्सल्टेन्सी    २०००/-  

६६.  लनमाथण व्र्वसार्ी (प्रधान कार्ाथिर् 

र्ही ँभए) 

 १००००/- ८०००/- ६०००/- ४०००/-  

६७.  लनमाथण व्र्वसार्ी (प्रधान कार्ाथिर् 

वालहर भए) 

 ८०००/- ६०००/- ५०००/- ३०००/-  

६८.  लनमाथण व्र्वसार्ी बाहके अन्र् 

सप्िार्सथहरु 

६०००/- ४०००/- ३०००/- २०००/-  

६९.  बालणज्र् बैंक बाहकेकका वीमा, 

लवत्तीर् तथा नाफामिुक संस्थाहरु  

१२०००/- ८०००/- ६०००/- ३०००/-  

७०.  बालणज्र् बैंकहरु 

(र्स्ता बैंकहरुको वगीकरणको 

हकमा नेपाि राष्ट्ट्र बैंक बगीकरण 

अनसुार हुनेछ) 

२००००/- १८००० १६०००/- १२०००/-  

७१.  बैंकका काउन्टर सेवाहरु    १५००/-  

७२.  सहकारीहरुको वालर्थक व्र्वसार् 

कर 

     

 क) उत्पार्दनमिूक सहकारी    २०००/-  

ि) उपभोिा सहकारी    ३०००/-  

ग) श्रममिूक सहकारी    १०००/-  

घ) बहुउद्देर्ीर् सहकारी    २०००/-  

शरुु अलभिेिकरण हुनका िालग      

क) उत्पार्दनमिूक सहकारी    १०००/-  

ि) उपभोिा सहकारी    २०००/-  

ग) श्रममिूक सहकारी    ५००/-  

घ) बहुउद्देर्ीर् सहकारी    १०००/-  
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७३.  िानेपानी सेवा शलु्क मालसक प्रलत 

धारा 

   ५/-  

७४.  लधतोपत्र कारोवार गने संस्था     २५००/-  

७५.  लवर्दशेी मदु्रा लवलनमर् कारोवार गने, 

मनी ट्रान्सफर गने 

   २५००/-  

७६.  िोटो संकिन गने व्र्वसार्ी      

 क) २०० मे.टनभन्र्दा मालथ 

कारोवार गने 

   ४०००/-  

ि) २०० मे.टन सम्म कारोवार गने    २५००/-  

ग) १०० मे.टन सम्म कारोवार गने    १५००/-  

घ) िोटो लनकासी केन्द्र वा 

व्र्वसार्ी 

   १५००/-  

७७.  वैर्देलशक रोजगार सेवा केन्द्र    ५०००/-  

७८.  स्वर्देशी रोजगार सेवा केन्द्र    १०००/-  

७९.  जग्गा प्िलटङ्ग व्र्वसार्ी    ५०००/-  

८०.  िेिा परीक्षक/ इलन्जलनर्र/ वीमा 

एजेन्ट 

   ३०००/-  

८१.  भार्ा अनवुार्दक    २०००/-  

८२.  उजाथमिुक उद्योग व्र्वसार् ५०००/- ३०००/- २०००/-   

८३.  लनजी के्षत्रका क्र्ाम्पस      

 क) लडप्िोमा सम्म भए    ५०००/-  

ि) लडग्री सम्म भए    ८०००/-  

८४.  संस्थागत लवद्यािर्को व्र्वसार्क 

कर  

नं ८५ मा उल्िेलित अलभिेिीकरणको र्दर अनसुार लिईनेछ ।  

८५.  संस्थागत लवद्यािर् 

अलभिेिीकरणको िालग (१ 

पटक) 

     

 क) नसथरी र्दलेि कक्षा ५ सम्म    ५०००/-  

ि) कक्षा ६ र्दलेि कक्षा ८ सम्म    ८०००/-  

ग) कक्षा ९ र्देलि कक्षा १० सम्म    १२०००/-  

घ) कक्षा ११ र्देलि १२ सम्म    १५०००/-  

८६.  संस्थागत लवद्यािर् कक्षा थपका 

िालग प्रलत कक्षा 

   ५०००/-  

८७.  भार्ा प्रलशक्षण तथा कोलचङ्ग, 

टाइलपङ्ग सेन्टर,  

   २०००/-  

८८.  कम्प्र्ुटर लवक्री पसि ३०००/- २०००/- १५००/-   

८९.  मोवाईि लसम काडथ  तथा ररचाजथ 

लवके्रता 

३०००/- २०००/- १५००/-   

९०.  ग्र्ाँस लसलिण्डर लडिर    ३०००/-  
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९१.  िदु्रा ग्र्ाँस लसलिण्डर लवक्री केन्द्र    १०००/-  

९२.  लवजिुीका वर्ररङ्ग तथा अन्र् 

सामाग्री लबके्रता 

   २०००/-  

९३.  सवारी साधन लवके्रता      

९४.  साइकि पसि ५०००/- ३०००/- २०००/-   

९५.  मोटर साइकि पसि १००००/- ८०००/- ६०००/-   

९६.  हिुका सवारी पसि २०००० १५००० १००००/-   

९७.  र्दगु्धजन्र् व्र्वसार्ी      

९८.  छुपी, पलनर, लघउ, लचज उद्योग २०००/- १५००/- १०००/-   

९९.  लचसान केन्द्र, संकिन केन्द्र १०००/- ८००/- ५००/-   

१००.  र्दगु्ध व्र्पार केन्द्र १०००/- ८००/- ५००/-   

१०१.  लशत भण्डार २०००/- १५००/- १०००/-   

१०२.  साइवर व्र्वसार्ी १०००/- ८००/- ६००/-   

१०३.  फिफूि पसिे १०००/- ८००/- ५००/-   

१०४.  लसशा, प्िाइउड लवके्रता ५०००/- ३०००/- २०००/-   

१०५.  काष्ठ लचरानी उद्योग      

 क) कटानी, लचरानी    १०००/-  

ि) काष्ठ लमि ५०००/- ४०००/- ३०००/-   

ग) काष्ठ लमि तथा सो रुम सलहत 

भए 

१००००/- ८०००/- ५०००/-   

१०६.  िेिौना, लगफ्ट आलर्द पसि २०००/- १५००/- १०००/-   

१०७.  क्र्ालसनो  ७५०००/- ७००००। ६५०००/-   

१०८.  वनजन्र् पैर्दावार व्र्वसार्ी ५०००/- ३०००/- २०००/-   

१०९.  रेलडर्ो, एफ एम व्र्वसार्ी ४०००/- ३०००/- २०००/-   

११०.  लसंचाई शलु्क वालर्थक प्रलत रोपनी प्रलत जग्गाधनी रु.२/- 

१११.  लसरक डसना धलुनर्ाँ    ५००/-  

११२.  डान्स लफलजकि लफटनसे सेन्टर    १५००/-  

११३.  वाइन उद्योग २००००/- १५००० १००००   

११४.  फिफुि फमथ १०००/- ७००/- ५००/-   

११५.  लसमेन्ट उद्योग (व्र्वसार् कर) प्रलत बोरा रु. १/- 

११६.  कृलर् तथा अन्र् समहू र्दताथ ३००/-     

११७.  कृलर् तथा अन्र् समहू नलवकरण २००/-     

११८.  सहकारी संस्था र्दताथ २०००/-     

११९.  सहकारी संस्था नलवकरण १०००/-     

१२०.  जि उपभोिा संस्था वा समहू र्दताथ १०००/-     

१२१.  जि उपभोिा संस्था वा समहू 

नलवकरण 

७००/-     

१२२.  स्थानीर् सामालजक संघ संस्था र्दताथ २०००/-     
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१२३.  स्थानीर् सामालजक संघ संस्था 

नलवकरण 

१५००/-     

१२४.  स्थानीर् सामालजक संघ संस्था 

अलभिेिीकरण 

१०००/-     

१२५.  टोि लवकास संस्था र्दताथ ५००     

१२६.  टोि लवकास संस्था नलवकरण ३००     

१२७.  व्र्पाररक फमथ  रलजष्ट्टे्रशन 

र्दस्तरु 

नलवकरण 

र्दस्तरु 

   

 क) एक िाि रुपैर्ाँ सम्म ५००/- ३००/-   

र्दस्तरु छुट र 

नलवकरण 

गने 

अवलधका 

हकमा 

नेपाि 

सरकार तथा 

प्रर्देश 

सरकारको 

काननू 

वमोलजम 

हुनेछ । 

ि) एक िाि रुपैर्ा भन्र्दा बढी 

तीन िाि रुपैर्ासम्म 

१०००/- ५००/- 

 
 

ग) तीन िाि रुपैर्ा भन्र्दा बढी 

पाँच िाि रुपैर्ासम्म 

१५००/- ७५०/- 

 
 

घ) पाँच िाि रुपैर्ा भन्र्दा बढी 

बीस िाि रुपैर्ासम्म 

२०००/- १०००/- 

 
 

ङ) बीस िाि रुपैर्ा भन्र्दा बढी 

एक करोड रुपैर्ासम्म 

५०००/- २५००/- 

 
 

च) एक करोड रुपैर्ा भन्र्दा बढी 

पाँच करोड रुपैर्ासम्म 

१००००/- ५०००/- 

छ) पाँच करोड रुपैर्ा भन्र्दा बढी 

कारोवार गने ठुिा 

उद्योगहरूिाइथ वालर्थक 

१,००,०००/- 

१२८.  कृलर् फमथ र्दताथ  १५,००/- १,०००/- ७००/-  

१२९.  कृलर् फमथ नलवकरण १२,००/- ८००/- ६००/-  

१३०.  व्र्ूलट पािथर (िेलडज एण्ड जेन्स) 

र्दताथ 

१,२००/- १,०००/- ८००/-  

१३१.  व्र्ूलट पािथर (िेलडज एण्ड जेन्स) 

नलवकरण 

१,०००/- ७००/- ५००/-  

१३२.  लनलज सञ्चार संस्थान २०,०००/- १६,०००/- १२,०००/-  

नोट*  व्र्वसार् कर १ वर्थ सम्म नबुझाएमा १० प्रलतशत थप, १ र्देलि २ वर्थ सम्म नबुझाएमा १५ प्रलतशत थप, २ 

र्देलि ३ वर्थ सम्म नबुझाएमा २० प्रलतशत, ३ र्देलि ४ वर्थ सम्म नबुझाएमा २५ प्रलतशत थप, ४ र्देलि ५ वर्थ सम्म 

नबुझाएमा ३० प्रलतशन थप  र ५ वर्थ भन्र्दा बढी अवधी सम्म नबुझाएमा सत प्रलतशत थप जररवाना िाग्ने । 

द्रष्टव्र्ः– र्स अनसुचूीको प्रर्ोजनका िालग ‘ग’ श्रेणी व्र्वसार् भन्नािे रु. ५,००,०००/- सम्मको वालर्थक कारोवार 

भएको, ‘ि’ श्रेणी व्र्वसार् भन्नािे रु. १५,००,०००/- सम्मको वालर्थक कारोवार भएको, र ‘क’ श्रेणी व्र्वसार् 

भन्नािे रु.१५,००,००१/- भन्र्दा मालथ वालर्थक  कारोवार भएको व्र्वसार्िाई सम्झन ुपछथ । र्समा ‘ग’ श्रणेीका िालग 

तोलकएको कारोवार रकम भन्र्दा कम वालर्थक कारोवार भए पलन ‘ग’ श्रेणी कै व्र्वसार्क कर लिइने छ ।  
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अनुसचूी-५ 

सवारी साधन अमभिेखीकरण शुल्किः 

(दफा ७ सगँ सम्वमन्ध ) 

१)  बस, ट्रक, ट्र्ाम्पो  रु १,०००/- 

२)  ट्र्ाक्टर, लजप, भ्र्ान, समुो, बोिेरो (भाडाका गाडी) रु १,५००/- 

३)  लजप भ्र्ान समुो बोिेरो (लनजी गाडी) रु १,०००/- 

४)  हभेी ईलक्वपमेन्ट रु १०,०००/- 

५) गाउँपालिका लभत्र सञ्चािनमा रहकेा मोटरसाईकि, स्कुटी, मोपेट आर्दीको सलूचकृत 

शलु्क रु १००/- 

६) ब्र्ाकह्योिोडर व्र्वसार्को िालग वालर्थक रू.५,०००/-  

७) एक्जाभेटर, रोिर, ग्रडर व्र्वसार्को िालग वालर्थक रू.१०,०००/-  

८) गाउँपालिकाको ब्र्ाकह्योिोडर प्रर्ोग गरे वापत प्रलत घण्टा रू. २,०००/-  

९) गाउँपालिकाको मातहतमा रहकेो िाल्डो िन्ने मेलशन प्रर्ोग गरे वापत प्रलत घण्टा रू. 

३५०/-  

१०) गा.पा को ट्रर्ाक्टर भाडामा प्रर्ोग वापर्द 

 क. र्दलैनक (१० बजे र्दलेि ५ बजे सम्म) : रु ५,०००/- 

 ि. प्रलत लटप 

  अ. १ र्दलेि २ लक.मी सम्मः रु १,०००/- 

  आ. २ र्दिेी ५ लक.मी सम्मः रु १,५००/- 

  इ. ५ लक.मी भन्र्दा मालथः रु ३५,००/- 
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अनुसचूी – ६ 

पामकि ङ्ग शुल्क 

(दफा ९ सगँ सम्वमन्ध ) 

१. गाउंपालिकािे आफूिे व्र्वस्था गरेका सवारी पाकथ मा पालकथ ङ्ग गररएका लमलनबस, ट्रक, 

ट्र्ाक्टरमा पालकथ ङ्ग गने समर्को आधारमा एकपटकमा ४० रुपैर्ाँ । 

२. गाउंपालिकािे आफूिे लनमाथण गरी संचािन गरेको आधलुनक सुलवधा सम्पन्न बसपाकथ मा 

समर्को आधारमा एकपटकमा ४० रुपैर्ाँ । 

३. गाउंपालिकािे आफुिे तोकेको कार पालकथ ङ्ग क्षेत्रमा पालकथ ङ्ग गने कारमा समर्को 

आधारमा एकपटकमा २० रुपैर्ाँ । 

४. प्रकरण १¸२ र ३ मा उल्िेलित सवारी साधन बाहके अन्र् सवारीका िालग समर्को 

आधारमा १०/- रुपैर्ाँ ।  

 

अनुसचूी-७ 

सेवा, शुल्क,दस् ुर 

(दफा ९ सगँ सम्बमन्ध ) 

मस.

नं 

दस् ुर रकि रु. कैमफय  

१.  वंशजको आधारमा नागररकता लसफाररस  २००/-  

२.  नाम छुट तथा  सनाित नागररकता लसफाररस  २००/-  

३.  अगंीकृत नागररकता लसफाररस  ५००/-  

४.  नाता प्रमालणत  ३५०/-  

५.  क. पलञ्जकरण लसफाररस २००/-  

६.   ि. पलञ्जकरण लबिम्ब शुल्क २००/-  

७.  नाम, थर, जन्म लमलत, ठेगाना,प्रहरर ररपोटथ, साथै जातीर्ता 

सम्वन्धी लसफाररस  

१५०/-  

८.  घर जग्गा तथा पेन्सन नामसारी  लसफाररस  ३००/-  

९.  घर बाटो भएको लसफाररस  ४००/-  
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१०.  सम्वन्ध लवच्छेर्द लसफाररस  ५००/-  

११.  पानी, लवद्यतु, जडानसम्वन्धी लसफाररस  २००/-  

१२.  टेलिफोन जडानसम्वन्धी लसफाररस ५००/-  

१३.  लवद्यािर् स्तर वलृि लसफाररस  १०००/-  

१४.  अगं्रजेी भार्ामा लसफाररस वा अंग्रजीमा रुपान्तरण  १०००/-  

१५.  चार लकल्िा प्रमालणत (मािपोत कार्ाथिर् जाने भए) ३००/-  

१६.  चार लकल्िा प्रमालणत (लवत्तीर् संस्थासँग कारोवारका 

िालग) भए 

५००/-  

१७.  मेिा ,उत्सव ,महोत्सव िगाउने लसफाररस  ५०००/-  

१८.  १ रोपनी भन्र्दा कम जग्गा प्िलटङ गनथको िालग लसफाररस  १०००/-  

१९.  १ र्दलेि ३ रोपनी सम्म जग्गा प्िलटङ गनथको िालग लसफाररस  ३०००/-  

२०.  ५ रोपनी भन्र्दा बढी जग्गा प्िलटङ गनथको िालग लसफाररस  ५०००/-  

२१.  मोही नामसारी लसफाररस २००/-  

२२.  जग्गा अपतुालि सम्वन्धी लसफाररस (नेपािको भए) १०००/-  

२३.  जग्गा अपतुालि सम्वन्धी लसफाररस (लवर्दशेको भए) २०००/-  

२४.  ठूिा उद्योग स्थापना लसफाररस ३०००/-  

२५.  मझौिा उद्योग स्थापना लसफाररस २०००/-  

२६.  साना तथा घरेि ुउद्योग लसफाररस ५००/-  

२७.  िघ ुउद्यमी व्र्वसार्ी लसफाररस २००/-  

२८.  संघ सस्था र्दताथको (लजल्िा, प्रर्दशे र संघमा) लसफाररसका 

िालग 

१०००/-  

२९.  स्थानीर् सामालजक संघ संस्था र्दताथका िालग लसफाररस ५००/-  

३०.  घटना र्दताथ, नागररकता प्रलतलिपी लसफाररस र्दस्तरु ५००/-  

३१.  प्रलतलिपी र्दस्तरु प्रलत पाना ५/-  

३२.  रुि कटान अनमुलत शलु्क (उलत्तस,सल्िा,लसररस,) प्रलत 

क्र्.ु लफट 

 ४/-  

३३.  रुि कटान अनमुलत शुल्क ( पात्िे, जामनुा ) प्रलत क्र्.ु लफट  ६/-  

३४.  रुि कटान अनमुलत शुल्क (लचिाउने) प्रलत क्र्.ु लफट  ५/-  
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३५.  रुि कटान अनमुलत शुल्क (िर्र) प्रलत के.लज  २/-  

३६.  नक्सा प्रमालणत प्रलत पेज  १००/-  

३७.  बाँस प्रलत घना २/-  

३८.  सजथलमन र्दस्तरु ६००/-  

३९.  ढंुगा लगटी बािवुा (आन्तररक बाह्य र्दवुै ) प्रलत ट्रर्ाक्टर ५०/-  

४०.  ढंुगा लगटी बािवुा (आन्तररक बाह्य र्दवुै ) प्रलत लट्रप्पर १५०/-  

४१.  लशक्षक, कमथचारी सरुवा लसफाररस   

 अन्तर लवद्यािर्रअन्तर वडा  २००/-  

अन्तर स्थानीर् तह ५००/-  

अन्तर लजल्िा १०००/-  

लनवेर्दन र्दस्तरु    

४२.  लनवेर्दन र्दताथ  १०/-  

४३.  भवन लनमाथण तथा नक्सा पास लनवेर्दन र्दताथ    

 पलक्कको िालग १५००/-  

कलच्चको िालग १०००/-  

४४.  अलमन सेवा शुल्क    

 (क) वन, िेलतर्ोग्र्, लभरपािा प्रलत लकत्ता १५००/-  

(ि) आवासीर् तथा औद्योलगक जग्गा प्रलत लकत्ता १२००/-  

(ग) जग्गा लकचिो परी साँध लसमान छुट्र्ाउन ुपरेमा (पक्ष 

लवपक्ष र्दवुैबाट) प्रलत लकत्ता 
१६००/-  

१० रोपनी सम्म रु १५००। र्दस्तरु िाग्ने छ । १० रोपनी र्दलेि 

१५ रोपनी सम्म रु ५००। र १५ रोपनी भन्र्दा माथी जतीसुकै 

रोपनी भएपलन रु १०००। थप र्दस्तरु िाग्ने छ । 

  

४५.  घर नक्सा पास र्दस्तरु  रु.प्रलत रलनङ लफट   

 कम्पाउण्ड वाि प्रलत रलनङ लफट  १.५/-  

कच्ची घर प्रलत वगथ लफट ग्रालमण क्षेत्र  १.५/-  

िोड वाइररङ घर प्रलत वगथ लफट (कच्ची सडक)  २.५/-  

आर.लस.लस.घर प्रलत वगथ लफट (कच्ची सडक क्षेत्र)  ३/-  
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आर.लस.लस.घर प्रलत वगथ लफट( पक्की सडक क्षेत्र)  ५/-  

िोड वाइररङ घर प्रलत वगथ लफट (पक्की सडक क्षेत्र)  ३/-  

नक्सा संसोधन सालवक मालथ  २० 

प्रलतसत 

थप 

 

मालथ िेलिएका बाहके अन्र् लसफाररस र्दस्तरु १५०/-  

नक्सा पास इजाजत नलिई घर लनमाथण गरे पलछ नक्सा 

लनर्लमत गनथ आएमा मालथ िाग्ने सेवा शुल्कको र्दोव्वर 

र्दस्तरु िाग्नेछ । 

  

४६.  अस्थार्ी घर टहरा लनमाथण इजाजत सेवा शलु्क (लनवेर्दन 

सलहत) 

  

 ढंुगा माटोको कच्ची घर  ८००/-  

टाटी टहरा टीनको छानो भएको घर ५००/-  

टाटी टहरा, फुसको छानो भएको घर ३००/-  

४७.  परुानो घर अलभिेलिकरण लसफारीस   

  टाटी, टहरा, फुसको छानो भएको घर १००/-  

टाटी, टहरा, लटनको छानो भएको घर २००/-  

ढंुगा माटोको कच्ची घर ३००/-  

आर.लस.लस घर ५००/-  

४८.  हि भाडा    

 गाउंपालिकाको हि प्रलत लर्दन  १०००/-  

वडा केन्द्रमा रहकेा वडा कार्ाथिर्को तथा लवर्र्गत 

कार्ाथिर्का हि प्रलत लर्दन  

५००/-  

सामरु्दालर्क भवन लसधवुा प्रलत लर्दन ५००/-  

सामरु्दालर्क भवन गाउँपालिका प्रलत लर्दन २०००/-  

४९.  आर् श्रोत प्रमालणत तथा चि÷अचि सम्पत्ती मलू्र्ांकन     

 चि अचि सम्पलत, आर् श्रोत प्रमालणत लसफाररस ५ िाि 

सम्म  

५००/-  
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चि अचि सम्पलत, आर् श्रोत प्रमालणत लसफाररस  १० 

िाि सम्म 

१५००/-  

चि अचि सम्पलत, आर् श्रोत प्रमालणत लसफाररस २० 

िाि सम्म  

२०००/-  

चि अचि सम्पलत्त, आर् श्रोत प्रमालणत लसफाररस ३० 

िाि सम्म  

३०००/-  

चि अचि सम्पलत्त, आर् श्रोत प्रमालणत लसफाररस ५० 

िाि सम्म  

५०००/-  

चि अचि सम्पलत्त, आर् श्रोत प्रमालणत लसफाररस ५० 

िाि भन्र्दा मालथ प्रत्र्ेक १० िाि थपमा  

२०००/-  

५०.  सरसफाई सेवा शलु्क (मालसक)   

 होटि तथा िज र्दवुै सञ्चािन भए १२५/-  

होटि वा िज एकमात्र व्र्वसार् भए १००/-  

५१.  लकराना वा अन्र् पसि   

 क. वगथको लकराना वा अन्र् पसििाई १२५/-  

ि. वगथको लकराना वा अन्र् पसििाई १००/-  

ग. वगथको लकराना वा अन्र् पसििाई ८०/-  

५२.  छापािाना तथा पे्रसिाइ  १००/-  

५३.  सबै प्रकारको मीििाई १५०/-  

५४.  सबै प्रकारको ग्र्ारेजिाई १५०/-  

५५.  सैिनु व्र्वसार्ीिाई १००/-  

५६.  आवासीर् घरधनीिाई ७५/-  

५७.  घरधनी स्वर्मि् ेआफ्नो आवासीर् भवनमा व्र्वसार् गरेमा 

थप 

२५/-  

५८.  सरकारी तथा गैरसरकारी सबै कार्ाथिर् र संघसंस्था 

समेतिाई 

१००/-  

५९.  जग्गा धलन पजुाथ फोटो टाँस लसफाररस  २००/-  

६०.  संस्था नामसारी लसफाररस  ५००/-  

६१.  आवेर्दन र्दस्तरु  १५०/-  
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६२.  अन्र् लवशेर् प्रकारको लसफाररस  ३००/-  

६३.  अन्र् र्दस्तरु  १०००/-  

६४.  परीक्षा र्दस्तरु  

क) अलधकृत स्तर 

ि) सहार्क स्तर 

ग) कार्ाथिर् सहर्ोगी 

 

१५००/- 

१०००/- 

५००/- 

 

६५.  न्र्ालर्क मदु्दा र्दताथ शलु्क  १००/-  

पनुश्चः सामरु्दालर्क वन वा साबथजलनक संस्थाका रुि कटान गनुथ पर्दाथ मालथ उल्िेलित र्दरको र्दोब्बर 

िाग्नेछ । (घरार्सी प्रर्ोजन वाहके) 

अनुसचूी - ८ 

पयिटन  था सहामसक पयिटन िेत्र मभत्र प्रवेश शुल्क 

(दफा ११ सगँ सम्वमन्ध ) 

पयिटन िेत्र प्रबेश शुल्क 

१.  तोलकएको पर्थटन क्षेत्र लभत्र प्रवशे शलु्क, छथर गाउँपालिका 

वासीिाई 

५/- 

२.  तोलकएको पर्थटन क्षेत्र लभत्र प्रवेश शलु्क अन्र् स्वर्दशेीिाई  २०/- 

३.  तोलकएको पर्थटन क्षेत्र लभत्र प्रवेश शलु्क साकथ  मिुकुिाई ५०/- 

४.  शैलक्षक भ्रमणका लवद्यािर्िे छुटका िालग लनवेर्दन पेश 

गरेमा  

पचास प्रलतशत छुट 

लर्दइने 
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अनुसचूी–९ 

बहाि मवटौरी 

(दफा १२ सगँ सम्वमन्ध ) 

अस्थाई हाट बजार वा घमु्ती पसिः गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र ब्र्ापार, ब्र्वसार् वा सेवामा 

पूँजीगत िगानी र आलथथक कारोबारका आधारमा ब्र्वसार् कर िगाई र्दहेार् अनसुार र्दररेट 

कार्म गररएको छ ।  

मस.नं कर  था दस् ुरको मववरण  दर रु. 

क हाटबजार पसि कर (दैमनक)  

१.  कपाि काट्ने हजाम १५/- 

२.  चामि प्रलत क्वीन्टि १०/- 

३.  सतूी  २०/- 

४.  लकराना पसि २०/- 

५.  पापड पकौडा पसि २०/- 

६.  िदु्रा पसि २०/- 

७.  लमठाई पसि २०/- 

८.  लचर्ा पसि २०/- 

९.  माछा पसि ठुिो २०/- 

१०.  लवउ लवजन पसि २०/- 

११.  मास ुपसि (प्रलत िसी) ६०/- 

१२.  सागसब्जी पसि ठुिो २०/- 

१३.  हांसपरेवा प्रलत जोडी १०/- 

१४.  िदु्रा सागसब्जी पसि १०/- 

१५.  पान पसि १०/- 

१६.  माछा पसि सानो १०/- 

१७.  कांटा थापी िररर्द पसि २०/- 

१८.  सानो तराजबुाट िररर्द पसि २०/- 

१९.  और्लध पसि २०/- 

२०.  िोहार पसि १०/- 
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२१.  छािा लमस्त्री पसि २०/- 

२२.  टचथिाईट ममथत पसि २०/- 

२३.  मोची १०/- 

२४.  फिफुि पसि २०/- 

२५.  साइकि ममथत पसि २०/- 

२६.  मनुीहारी पसि २०/- 

२७.  कपडा पसि २०/- 

२८.  रेडीमेड कपडा पसि २०/- 

२९.  जतु्ता चप्पि पसि २०/- 

३०.  लट लभ. रेलडर्ो ममथत पसि २०/- 

३१.  ब्र्ालट चाजथ पसि २०/- 

३२.  सवै प्रकारका चौपार्ा लवक्री २ प्रलतशत 

३३.  नर्दीजन्र् लनमाथण सामाग्री लवक्री कर (वािवुा तथा परुुवा) प्रलत ट्र्ाक्टर ५०/- 

३४.  गाई गोरु प्रलत गोटा ३०/- 

३५.  रांगा भैसी प्रलत गोटा ५०/- 

३६.  िसी, बाख्रा, सगुरु प्रलत गोटा  २०/- 

३७.  तोरी, आिस प्रलत मन २०/- 

३८.  बांस प्रलत टेक्टर १५०/- 

३९.  बांस प्रलत ट्रक ३००/- 

४०.  आि ुप्र्ाज प्रलत मन १०/- 

४१.  र्दाउरा प्रलत ट्र्ाक्टर ३००/- 

४२.  र्दाउरा प्रलत ट्रक ५००/- 

४३.  सिवुा गोलिर्ा क्र्फूीट ५०/- 

४४.  कुकाठ प्रलत क्र्फूीट १५/- 

४५.  लघउ  २०/- 

४६.  माटोको भाडा गाडा २५/- 

४७.  र्दिहन प्रलत मन २०/- 

४८.  अर्दवुा प्रलत मन २५/- 
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४९.  िसी बाख्राको छािा प्रलत वटा ५०/- 

५०.  रांगा भैसीको छािा प्रलत वटा १००/- 

५१.  कुिरुा प्रलत िगुी ५०/- 

५२.  कबाडी प्रलत साईकि १५/- 

५३.  हल्र्दी कांचो प्रलत मन १०/- 

५४.  हल्र्दी सकेुको प्रलत मन ५०/- 

५५.  कोिा अनारस प्रलत भ्र्ान १००/- 

५६.  कोिा अनारस प्रलत ट्र्ाक्टर २००/- 

५७.  कोिा अनारस प्रलत ट्रक ३००/- 

५८.  ककथ टपाता प्रलत बण्डि २५/- 

५९.  सब्जी (प्रलत ट्रर्ाक्टर) १००/- 

 

अनुसचूी–१० 

मवज्ञापन कर 

(दफा १३ सगँ सम्वमन्ध ) 

१. ग्िो साइनवोडथ, लडलपएस वोडथ प्रलत वगथ लफट रु. ५०/- 

२. वाि र सटर पेलन्टङ प्रलत वगथ लफट रु. ५/- 

३. व्र्ानर प्रलत गोटा रु. ३००/- (बढीमा एक मलहनाका िालग) 

 

अनुसचूी–११ 

मवमवध शुल्क, दस् ुर 

(दफा १५ सगँ सम्वमन्ध ) 

मालथका अनसुचूीहरुमा छुट भएकोमा, लनर्मानसुार भन्र्दा वढी भएकाको हकमा लनर्मानसुार 

तोलकएको अलधकतम र्दररेट कार्म हुनेछ  । 

 

 

 

 

प्रमालणकरण लमलतः २०७८।०३।२५    आज्ञािे 

तिुराज थापा मगर 

प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत 

छथर जोरपाटी गाउँपालिका, धनकुटा 

 


	आर्थिक ऐन, २०७८।०७९ Fornt page
	आर्थिक ऐन, २०७८।०७९

