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�थानीय तहको आ�थ�क ऐन, २०७६ 

ल�मीपरु पतार� गाउँपा�लकाको अथ� स�ब�धी ��तावलाई काया��वयन गन�  

बनेको ऐन 

ल�मीपरु पतार� गाउँपा�लकाको आ�थ�क वष� 207६/07७ को अथ� स�ब�धी ��तावलाई काया��वयन गन�को 

�न�म� �थानीय कर तथा श�ुक संकलन गन�, छुट �दने तथा आय संकलनको �शास�नक �यव�था गन� 

वा�छनीय भएकोले, नेपालको सं�वधानको धारा 288 को उपधारा (2) ले �दएको अ�धकार �योग गर� 

सं�वधान को धारा २२६ को उपधारा (१) बमोिजम,  

ल�मीपरु पतार� गाउँ सभाले यो अथ� स�ब�धी ��तालाई काया��वय गन� स�ब�धी ऐन बनाई लाग ुगरेको 

छ ।  

१. संि�� नाम र �ार�भः (1) यस ऐनको नाम “आ�थ�क ऐन, 207६” रहने छ । 

  (2) यो ऐन त�ु�त लागू हनेुछ । 

२. स�प�त करः गाउँपा�लका �े��भ� अनसूुिच (1) बमोिजम ए�ककृत स�पि� कर/घरज�गा कर लगाइने 

र असूल उपर ग�रनेछ । 

३. भ�ूम कर (मालपोत):गाउँपा�लका�े��भ� अनसूुिच (2) बमोिजम भू�म कर (मालपोत) लगाइने र असूल 

उपर ग�रनेछ ।  

४. घर वहाल करः  गाउँपा�लका�े��भ� कुनै �यि� वा सं�थाले भवन, घर, पसल, �यारेज, गोदाम, टहरा, 

छ�पर, ज�गा वा पोखर� पूरै आंिशक तवरले वहालमा �दएकोमा अनसूुिच (3) बमोिजम घर ज�गा वहाल 

कर लगाइने र असूल ग�रनेछ ।  

५. �यवसाय करः गाउँपा�लका�े��भ� �यापार, �यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आ�थ�क कारोवारका 

आधारमा अनसूुिच (4) बमोिजम �यवसाय कर लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ । 

६. ज�डबटु�, कवाडी र जीवज�त ुकरः गाउँपा�लका �े��भ� कुनै �यि� वा सं�थाले ऊन, खोटो, ज�डबटु�, 

वनकस, कवाडी माल र �च�लत कानूनले �नषेध ग�रएको जीवज�त ुवाहेकका अ�य मतृ वा मा�रएका 

जीवज�तकुो हाड, �सङ, �वाँख, छाला ज�ता ब�तकुो �यवसा�यक कारोवार गरेवापत अनसूुिच (5) 

बमोिजमको कर लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ । 

७. सवार� साधन करःगाउँपा�लका�े��भ� दता� भएका सवार� साधनमा अनसूुिच (6) बमोिजम सवार� साधन 

कर लगाइने र असलु उपर ग�रनेछ ।तर, �देश काननु �वीकृत भई सो काननुमा अ�यथा �यव�था 

भएको अव�थामा सो�ह बमोिजम हनेुछ । 
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८. �व�ापन करः गाउँपा�लका�े��भ� हनेु �व�ापनमा अनसूुिच (7) बमोिजम �व�ापन कर लगाइने र असूल 

उपर ग�रनेछ ।तर, �देश काननु �वीकृत भई सो काननुमा अ�यथा �यव�था भएको अव�थामा सो�ह 

बमोिजम हनेुछ । 

 

९. मनोर�जन करः गाउँपा�लका �े��भ� हनेु मनोर�जन �यवसाय सेवामा अनसूुिच (8) बमोिजम �यवसाय 

कर लगाइने र असलु उपर ग�रनेछ ।तर, �देश काननु �वीकृत भई सो काननुमा अ�यथा �यव�था 

भएको अव�थामा सो�ह बमोिजम हनेुछ । 

१०. बहाल �बटौर� श�ुकः गाउँपा�लका�े��भ� आफुले �नमा�ण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनसूुिच (9) मा 

उ�लेख भए अनसुार हाट बजार वा पसलमा सोह� अनसूुिचमा भएको �य�था अनसुार बहाल �बटौर� 

श�ुक लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ । 

११. पा�क� ङ श�ुकः गाउँपा�लका�े��भ� कुनै सवार� साधनलाई पा�क� ङ स�ुवधा उपल�ध गराए वापत अनसूुिच 

(10) बमोिजम पा�क� ङ श�ुक लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ। 

१२. �े�क�, कोयो�कड, �यानोइ�, ब�जी जि�प�, िजप�लायर र � या�ट�� श�ुकः  गाउँपा�लकाले आ�नो 

�े��भ� �े�क�, कायो�कड, �यानोइ�, ब�जी जि�प�, िजप�लायर र � या�ट��सेवा वा �यवसाय संचालन 

गरेवारत अनसूुिच (11) बमोिजमको श�ुक लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ । 

१३. सेवा श�ुक, द�तरुः गाउँपा�लकाले �नमा�ण, संचालन वा �यव�थापन गरेका अनूसूिच 12 मा उि�लिखत 

�थानीय पूवा�धार र उपल�ध गराइएको सेवामा सेवा�ाह�बाट सोह� अनसूुिचमा �यव�था भए अनसुार 

श�ुक लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ । 

१४. पय�टनश�ुकःगाउँपा�लकाले आ�नो �े��भ� �वेश गन� पय�टकह�वाट अनसूुची १३ मा उि�लिखत दरमा 

पय�टन श�ुक लगाईने र असलु उपर ग�रनेछ ।तर, �देश काननु �वीकृत भई सो काननुमा अ�यथा 

�यव�था भएको अव�थामा सो�ह बमोिजम हनेुछ । 

१५. कर छुटःयस ऐन बमोिजम कर �तन� दा�य�व भएका �यि� वा सं�थाह�लाई कुनै प�न �क�समको कर 

छुट �दईने छैन ।  

१६. कर तथा श�ुक संकलन स�बि�ध काय��व�धः यो ऐनमा भएको �यव�था अनसुार कर तथा श�ुक संकलन 

स�बि�ध काय��व�ध गाउँपा�लकाले तोके अनसुार हनेु छ । 
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अनसूुची - १ 

(दफा २ संग स�बि�धत) 

ए�ककृत स�पि� कर/ घरज�गा कर  

�ववरण करको दर 

क) प�हलो � ३० लाख स�म  �. ५०० 

ख) �यसप�छको थप � २० लाख स�ममा १०% 

ग) �यसप�छ थप � ५० लाख स�ममा १५% 

घ) �यसप�छ थप � १ करोड स�ममा २५% 

ङ) �यसप�छ ज�तसुकै थप भए प�न ३०% 

 

अनसूुची - २ 

(दफा ३ संग स�बि�धत) 

भ�ूम कर (मालपोत) 

 

दईु �बगाहा वा सो भ�दा कम ज�गा हुने ज�गावालाको ज�गामा 

ईकाइ ��त क�ठा अवल दोयम सीम चहार 

��त क�ठा ५।०० ४।०० ३।५० २।५० 

दईु �बगाहा वा सो भ�दा बढ� ज�गा हुने ज�गावालाको ज�गामा 

ईकाइ ��त क�ठा अवल दोयम सीम चहार 

��त क�ठा १०।०० ७।५० ५।०० ३।०० 

 

अनसूुची - ३ 

(दफा ४ संग स�बि�धत) 

घर बहाल कर 

क)  गाउँपा�लका �े��भ�को घर, पसल, गोदाम, टहरा, कारखाना, ज�गा वा पोखर� परैु वा आं�शक �पमा वहाल 

�दएकोमा स�बि�धत घर  -ज�गा धनीबाट वहाल रकमको २ % का दरले वहाल कर �लने । 

ख) गाउँपा�लकाले आफुले �नमा�ण रेखदेख तथा सचंालन गरेको हाट बजार सfव�ज�नक �थल, बाटो छेउ 

ऐलानी ज�गामा अ�थायी पसल रा� �दए वापत मा�सक ��त वग�फ�ट � २ का दरले कर �लने । 

ग) गा .पा .�े� �भ�मा ऐलानी साव�जनीक पत� ज�गामा घर �नमा�ण गर� वसोवास गन� तथा बाल� नाल� 

लगाउने लाई वा�ष�क ��तक�ठा �यनुतम � २५ तथा थप ��त क�ठा � १५ धरौट� कर असुल गन� साथै 

सो ज�गामा भौ�तक संरचना �नमा�ण भएको भए सम◌्प�ी करको मू�या�कन बमोिजम �लने । 

घ)  गाउँपा�लकाले आफुले �नमा�ण गर� �दएको प�का घर �वझुत सेवा समेत उपल�ध गराउँदा ब�ीको महशुल 

स�वि�धत उपभो�ता सँग ैअशलु गर� ��त कोठाको � १००० (खुला ��तस�धाबाट गराउने) 
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अनसूुची - ४ 

(दफा ५ संग स�बि�धत) 

�यवसाय कर 

क) �यापार�क ब�तुः    

�स.न.ं �ववरण क �ेणी ख �ेणी ग �ेणी 

१ लागु पदाथ� �ब�� �वतरण गन� पसल १५००० १०००० ४००० 

२ �वेलस� पसल २५०० 

३ �नमा�ण सामा�ी �व�ेता ५००० २००० १००० 

४ �वझु�तय सामान, �यामेरा, टे�ल�भजन,रे�डयो, मोवाईल आ�द । १००० ७०० ५०० 

५ पे�ो�लयम पदाथ� �ब�ेता (पे�ोल, �डजेल) ३००० 

६ म��टतेल �ब�ेता १००० 

७ �व�वध सामा�ी स�लाई गन� ४००० २००० १५०० 

ख) दै�नक उपभोग खा�ध पदाथ�, सु�त कपडा आ�दको खु�ा �यापारः 

�स.न.ं �ववरण क �ेणी ख �ेणी ग �ेणी 

१ �कराना पसल १००० ८०० ५०० 

२ म�नहारा वा ��ृगार पसल १००० ८०० ५०० 

३ पान तथा अ�य ८०० ५०० २०० 

४ ग�ला ख�रद �ब�� २५०० १५०० १००० 

५ फलपूल तरकार� पसल १००० ८०० ५०० 

७  जु�ा, च�पल १५०० ७५० ५०० 

८ �टे�नर� तथा पु�तक पसल १००० ८०० ५०० 

९ च�मा घर तथा घडी �ब�� पसल १००० ८०० ५०० 

१० कपडा पसल ३००० २००० ७०० 

११ तयार� कपडा तथा अ�य २००० १००० ५०० 

१२ �चया, ना�ता, �मठाई पसल १००० ८०० ५०० 

१३ होटल ( खाना खुवाउने ) १००० ८०० ५०० 

१४ होटल, रे�टुरे�ट ए�ड लज ५००० २००० १००० 

१५ लज २००० १५०० ५०० 
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१६ फ�न�चर १००० ७५० ५०० 

१७ मलखा�य, �कटनाशक औष�ध �ब�� १००० ८०० ५०० 

१८ को�ड ����स २००० १००० ५०० 

१९ �व�वध �म�स पसल जेनरेल �टोर (ईले��ो�न�स तथा अ�य) ३००० २००० १००० 

ग) �वशेष� परामश� तथा अ�य �यवसायीक सेवाह�ः 

�स.न.ं �ववरण क �ेणी ख �ेणी ग �ेणी 

१ �च�क�सा १५०० ८०० ५०० 

२ क�वराज १००० ८०० ५०० 

३ ईि�ज�नय�र�ग १५०० १००० ८०० 

४ कानुन �यवसायी १००० ८०० ५०० 

५ लेखापर��क १५०० १००० ८०० 

६ द�त �च�क�सा १५०० १००० ८०० 

७ अनुस�धानकता� तथा परामश�दाता १००० ८०० ५०० 

८ क��यूटर एन�ल�ट तथा �ो�ामर १५०० १००० ८०० 

९ बीमा एजे�ट १५०० १००० ८०० 

१० सभ�यर १००० ८०० ५०० 

११ अनुवादक ८०० ५०० ३५० 

१२ पशु �च�क�सा १००० ८०० ५०० 

१३ शेयर एजे�ट ३००० १५०० १००० 

१४ सामान ढुवानी तथा क�पनी ३००० १५०० १००० 

घ) �नमा�ण �यवसाय गाउँपा�लकामा �धान काया�लय भएकोः 

�स.न.ं �ववरण क �ेणी ख �ेणी ग �ेणी 

१ �नमा�ण �यवसाय गाउँपा�लकामा �धान काया�लय भएको १०००० ५००० ३००० 

ङ) उ�पादन मूलक उ�योगः 

�स.न.ं �ववरण क �ेणी ख �ेणी ग �ेणी 

१ म�दरा उ�पादन १०००० ८०००  ६००० 

२ �टा उ�योग १०००० 

३ �टेशनर� उ�योग ७५०० 
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४ साबुन उ�योग ३००० 

५ �ील उ�योग १००० 

६ �ब�कुट उ�योग ( साना) ३००० २००० १००० 

७ डेर� उ�योग ३००० २००० १००० 

८ �ला�ट�क उ�योग ३००० २००० १००० 

९ जु�ा तथा च�पल उ�योग ३००० २००० १००० 

१० ह�तकला उ�योग ३००० २००० १००० 

११ साना ह�तकला उ�योग ५०० 

१२ चाउचाउ उ�योग ३००० २००० १००० 

१३ अ�य उ�योग ३००० २००० १००० 

च) उजा�मूलक उ�योगः    

�स.न.ं �ववरण क �ेणी ख �ेणी ग �ेणी 

१ गोबर �याँस क�पनी ५००० २५०० २००० 

२ सोलार क�पनी ३००० २५०० २००० 

३ कोईला तथा �ाकृ�तक तेल उ�योग ३००० २५०० २००० 

४ कृ�ष तथा पशुफम� एकल उ�योग २००० १५०० १००० 

५ कृ�ष तथा पशुफम� बहु उ�ये�य ४००० २५०० १५०० 

छ) कृ�ष तथा व�यज�तु उ�योगः 

�स.न.ं �ववरण क �ेणी ख �ेणी ग �ेणी 

१ काठ �चन� �मल ५००० 

२ फ�न�चर उ�योग २००० 

३ जडी बु�ट� �शोधन के�� ३००० २५०० १५०० 

ज) सेवा उ�योगः 

�स.न.ं �ववरण क �ेणी ख �ेणी ग �ेणी 

१ छापाखाना ३००० 

२ �शत भ�डार ५००० 

३ कलर �याव ५००० 

४ फोटो �टु�डयो १५०० १००० ५०० 
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५ �वमान सेवा शाखा ५००० ३००० २००० 

६ बै�ड बाजा सेवा १५०० १००० ५०० 

७ सवार� साधन भाडामा �दन े ५००० ३००० १००० 

८ �सनेमाहल ३००० 

९ अफसेट ���ट उ�योग ४००० २५०० १५०० 

१० साव�ज�नक प�रवहन �यवसाय (�ा�सपोट�) ५००० ३००० २००० 

११ �ब�भ�न एजे�सीह� (�ाभल, �बमा आ�द) ५००० ३००० १००० 

१२ बैदे�शक रोजगारको मु�य काया�लय १०००० 

१३ बैदे�शक रोजगारको शाखा काया�लय ५००० 

झ) स�चार सेवाः 

�स.न.ं �ववरण क �ेणी ख �ेणी ग �ेणी 

१ एफ. एम. रे�डयो २००० १५०० ८०० 

२ कु�रयार सेवा १००० ७०० ४०० 

३ �प.�स.ओ. सेवा १००० ७०० ४०० 

४ छपाई तथा �काशन २००० १००० ५०० 

५ साईवर १०००  

ञ) �व��य सेवाः 

�स.न.ं �ववरण क �ेणी ख �ेणी ग �ेणी 

१ नेपाल सरकारको पूण� �वा�म�वमा रहेको बाहेक आ�थ�क कारोवार गन� वा�ण�य ब�क १५००० 

२ आ�थ�क कारोवार गन� �व��य क�पनीको मु�य काया�लय (म�न ��सफर समेत) ७००० 

३ �बमा क�पनी ७००० 

४ सहकार� सं�थाह� (बहुउ�ये�यह�) १५०० 

५ �बदे�श मु�ा सटह� गन� ब�क २००० १५०० १००० 

६ �ा�मण �वावल�वन ब�क २००० १५०० १००० 

७ �धतोप� कारोवार गन� ब�क २००० १५०० १००० 

८ �व��य क�पनीका शाखाह� तथा �वकास ब�क ६००० 
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ट) �वा��य सेवाः 

�स.न.ं �ववरण क �ेणी ख �ेणी ग �ेणी 

१ गैर सरकार� अ�पताल तथा �रसच� से�टर ५५०० 

२ न�स��ग होम ३००० 

३ पोल� ि�ल�नक १५०० 

४ औष�ध पसल ५०० 

५ ि�ल�नक तथा �याव १००० 

६ �निज �ा�व�धक �सकाई १५०० 

ठ) �श�ा सेवा �निज �े�ः 

�स.न.ं �ववरण क �ेणी ख �ेणी ग �ेणी 

१ �निज �व�यालय तथा �या�पस ५००० 

२ ता�लम तथा अनुस�धान के�� २००० 

३ टाई�प�ग, क�यूटरतथा भाषा ��श�ण के�� १५०० 

४ अ�तराि��य गैर सरकार� सं�था ५००० 

ड) मम�त सेवाः 

�स.न.ं �ववरण क �ेणी ख �ेणी ग �ेणी 

१ मोटरसाईकल, टे�पो मम�त के�� आ�द १००० 

२ हेभी ई�वीपमे�ट बस,  �क, कार, �या�टर २५०० 

३ रे�डयो, ट�.भी., क��यूटर तथा �वझु�तय सामान मम�त के�� १००० 

४ भाँडा वत�न, सुनचाँद� तथा फलामे व�तु मम�त १००० 

५ छाला �याकेट मम�त तथा �ब�� के�� ५०० 

६ ईले��ो�न�स सामान मम�त के�� ५०० 

७ साईकल मम�त ५०० 

ढ)  अ�य सेवाह�ः    

�स.न.ं �ववरण क �ेणी ख �ेणी ग �ेणी 

१ मसाज के�� २००० १५०० ८०० 

२ कपडा समेत भएको टेलर २००० १५०० ८०० 

३ �यूट� पाल�र तथा सैलुन १००० ८०० ५०० 
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४ �ाई ि�लनस� ८०० 

५ जु�ा �सलाई तथा �ब�� ५०० 

६ हाउिजङ क�पनी तथा घर ज�गा ख�रद �ब�� (�रयल �टेट) १०००० 

७ बैदे�शक रोजगार सेवा १०००० 

८ �वदे�श रोजगार सेवा   ३००० 

९ से�ेटर� सेवा १५०० १२०० १००० 

१० साईनवोड� बनाउने पे�ट��ग सेवा १००० ८०० ५०० 

११ पशु बधशाला २००० १५०० १००० 

१२ मासु �ब�ेता १००० ८०० ५०० 

१३ कवाडीखाना १००० ८०० ५०० 

१४ टेल�र�ग सेवा ५०० 

१५ लाउड �पीकर (DJ) भाडामा लगाउने १००० ८०० ५०० 

१६ �व�ापन सेवा                                - 

१७ �नुकर खेल के�� १५०० 

१८ पो��� फम� ३००० २००० १००० 

१९ वे�डीङ सेवा १५०० १००० ५०० 

२० आईस��म २००० १००० ५०० 

२१ पाउरोट� / �ब�कुट उ�योग १५०० १००० ५०० 

२२ �झगंट� / टायल उ�योग २००० १००० ५०० 

२३ �वीटर उ�योग १००० ८०० ५०० 

२४ वरफ उ�योग १००० ८०० ५०० 

२५ आईस��म उ�योग २००० १५०० १००० 

२६ कं��ट उ�योग २००० १५०० १००० 

२७ थु�पा उ�योग १००० ८०० ५०० 

२८ सीसा पसल २००० १५०० ८०० 

२९ �निज �तरमा �डस ए�टेना रा�ख �वतरण गन� १०००० 

३० छाला �ब�� ५०० 

३१ उपहार काय��म २००० १५०० ८०० 
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३२ �डपाट�मे�टल �टोस� ६०००  

३३ रे�टल तथा �याटर��ग सेवा २००० १५०० १००० 

३४ वेकर� �याफे १००० ८०० ५०० 

३५ �ई�भङ इि��ट�युट २००० 

३६ पाक�  �पक�नक �पोट� १००० ८०० ५०० 

३७ �यायमशाला १००० ८०० ५०० 

३८ सवार� साधान पाट� पुजा� (�पेयस� पाट�स) १५०० १००० ५०० 

३९ मोटरसाईकल �ब�� सो �म ५००० ३००० १५०० 

४० बस, �क, जीप, कार, �ाया�टर �डलर ५००० 

४१ साईकल �ब�� सो �म १५०० १००० ५०० 

४२ राईस �मल (कुटानी �पसानी) १००० ७५० ५०० 

४३ �याग पसल १००० ७५० ५०० 

४४ टे�ट हाउस तथा पाट� �यालेस २००० 

४५ होम ट�.भी. �बतरक ३००० 

 ��ट�यः- �यवसायको वग� �वभाजन �नयमानसुार कायम ग�रने छ । 

 १ चालु पँजी र ि�थर पँुजी गर� ज�मा � २ लाख स�म भएमा ग वग� 

 २ चालु पँजी र ि�थर पँुजी गर� ज�मा � १० लाख स�म भएमा ख वग� 

 ३ चालु पँजी र ि�थर पँुजी गर� ज�मा � १० लाख मा�थ भएमा क वग� 

 पुन�चः- गाउँप�लकाबाट तो�कएको अव�धमा गाउँ �े�मा �यापार-�यवसाय संचालन गरेवापत 

वा�ष�क �पमा �तनु� पन� रकम न�तरेमा �नयमानुसारको थप जर�वाना ला�ने छ । 

 क) �यवसायी �माणप� वापत � ५० 

 ख) �यवसायी �माण प�को ��त�ल�प वापत � ५० 

 ग) �याद समा�त भएको �म�त दे�ख आि�वन मसा�त स�म �नःशु�क 

 घ) �सप�छ पौष मसा�त स�मको ला�ने द�तुरको २५ % 

 ङ) �सप�छ अषाढ मसा�त स�मको ला�ने द�तुरको ३० % 

 च) �सप�छ ��येक वष� ५० % 
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अनसूुची - ५ 

(दफा ६ संग स�बि�धत) 

ज�डबटु�, कवाडी र जीवज�त ुकर 

�स.न.ं �ववरण क �ेणी ख �ेणी ग �ेणी 

१ पशु बधशाला २००० १५०० १००० 

२ मासु �ब�ेता १००० ८०० ५०० 

३ कवाडीखाना १००० ८०० ५०० 

४ जीवज�तु कर १००० ८०० ५०० 

५ ज�डबटु� कर १००० ८०० ५०० 

 

 

अनसूुची - ६ 

(दफा ७ संग स�बि�धत) 

सवार� साधन कर  

सवार� करः 

क) बस, �क, लर� र अ�य हेभी गाडीमा  

ख) �ेन, �काईभेटर, डोजर, लोडमा  

ग) भाडाको कार, जीपमा  

घ) भाडाको टे�टोमा  

ङ) भाडाको �मनी बस, �या�टरमा  

च) �निज कार, टे�पो, �मनी बस, जीपमा  

छ) �कुटर, मोटरसाईलक अ�य सवार� साधनमा  

ज) ठेलागाडामा  

झ) �र�सामा  

�. २५०० 

�. ३००० 

�. ५०० 

�. ३०० 

�. १००० 

�. ३०० 

�. २०० 

�. २५ 

�. २५ 

पटके सवार� करः 

क) �निज तथा भाडाका बस, �क, �या�टर, लर� र अ�य हेभी गाडीमा  

ख) �मनी बसमा  

ग) �निज तथा भाडाका टे�पो र िजपमा  

घ) अ�य सवार� साधनमा  

 

�. ५० 

�. ३० 

�. २० 

�. १० 
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अनसूुची - ७ 

(दफा ८ संग स�बि�धत) 

�व�ापन कर 

�ब�ापन कर हो�ड�ग बोड�ः 

क) बजार �े�मा ��त वग��फट  

ख) गाउँ �े�मा ��त वग��फट  

ग) अ�य �े�मा ��त वग��फट  

 

�. ४० 

�. २५ 

�. १५ 

 

 

अनसूुची - ८ 

(दफा ९ संग स�बि�धत) 

मनोर�जन कर 

मनोर�जन करको दरः 

क) �सनेमाहल, �भ�डयोहल, साँ�कृ�तक �दश�नहल, �थयटर संगीत तथा 

मनोर�जन �दश�न �थलको �वेश शु�कमा 

ख) जाद,ु सक� स, चटकमा ��त�दन � २०० दे�ख ५०० स�म  

 

 
 
 

५% 

�.३०० 

 

 

अनसूुची - ९ 

(दफा १० संग स�बि�धत) 

बहाल �बटौर� श�ुक 

१ अ�थायी हाटबजार कर शु�क शु�क/ द�तुर 

 
गाउँपा�लका �े��भ� ला�ने हाट बजारमा तप�सल बमोिजमको बहाल �बटौर� 

कर शु�क संक�न गन� 

 

 फेरानी  �. ५ अ�य छुटफुट सामानह� बे�न े �. ५ 

 स�जी पसल �. ५ �र�ठा ��त मन �. ५ 

 साबुन थोक �ब�ेता �. १० सु�तला ��त भार� �. १० 

 चुरा पसल �. १० वेसार ��त मन �. १० 

 औठं� पसल �. ५ �पडालु, अ�बा, सुथनी, करेला �. ५ 
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��त भार� 

 म�नहारा पसल �. १० आलु ��त भार� �. १० 

 �कराना सामान �फँजाए बे�न े �. ५ कागती ��त सयमा �. ५ 

 हाँस, कुखुरा, परेवा ��त गोटा �. ५ चटपटे पसल �. १० 

 कपडा �फँजाई बे�न े �. २५ �कराना पसल �. १० 

 रे�डमेट पसल �. १५ ना�पती ��त सयमा �. ५ 

 
मुरह� पसल �. ५ �चराइतो, कुर�लो, मा�झतो ��त 

के.जी. 

�. ५ 

 �झ�ल� बे�न े �. ५ दलहन ��त के.जी. �. ०।५० 

 हजाम सँग �. ५ १०० केजी पलदार काँटा �. २० 

 माछा पसल  �. १५ माटोको भाँडा रा� े �. ५ 

 �बडी बे�न े �. ५ सु�तला, ना�पाती �फजाई बे�न े �. ५ 

 खसी मासु �ब�� �. २५ टच� लाईट मम�त �. १० 

 छाता जु�ा मम�त पसल �. ५ सुत� पसलबाट �. ५ 

 माछा, मासु पकाई बे�न े �. २५ भाँडा पसल �. १० 

 सँुगुरको मासु �ब�� �. ३० भाँडा मम�त पसल �. २० 

 वरफ �. ५ केरा ��त भार� �. १० 

 �ब�कुट / पाउरोट� �. ७ घुम ��त गोटा �. ५ 

 जडीबुट� पसल �. १० तेजप�ा ��त भार� �. ५ 

 अ�डा पसल �. १० गुड पसल     �. १० 

२ चौपाया शु�क 

 
क) गाउँपा�लका �े� �भ�को अ�थायी हाट बजारह�बाट �ब��को ला�ग �याएको 

चौपायाह�मा �न�नानुसारको बहाल �बटौर� शु�क ख�रदकता� र �ब�ेताबाट �लने । 

 खसी ��त गोटा �. १० सँुगुर, बँगुर ��त गोटा �. १५ 

 बोका, बा�ा, पाठ� �. १० भ�डा भ�डी �. १० 

 राँगा थारा भ�सी �. २० गाई, गो�थारा गाई �. २० 

 लैना गाई, भ�सी �. २० पाँडा पाँडी बाछा बाछ� �. २० 

 
ख) गाउँपा�लका �े�बाट अ�य� लैजाने र अ�य�बाट गाउँपा�लका �भ� �याउने चौपायाह�मा 

�न�नानुसारको बहाल �बटौर� शु�क �लने । 

 खसी ��त गोटा �. १० सँुगुर, बँगुर ��त गोटा �. १५ 

 बोका, बा�ा, पाठ� �. १० भ�डा भ�डी �. १० 

 राँगा थारा भ�सी �. २० गाई, गो�थारा गाई �. २० 

 लैना गाई, भ�सी �. २० पाँडा पाँडी बाछा बाछ� �. १५ 
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अनसूुची - १० 

(दफा ११ संग स�बि�धत) 

पा�क� � श�ुक 

�ववरण श�ुक 

लर� �.४० 

बस, �मनी बस, �क, �या�टर �.२० 

टे�पो, िजप �.१० 

मो.सा. �.५ 

 

 

अनसूुची - ११ 

(दफा १२ संग स�बि�धत) 

�े�क�, कोयो�कड, �यानोइ�, ब�जी जि�प�, िजप�लायर र � या�ट�� श�ुक 

�ववरण श�ुक 

�े�क� ५० 

कोयो�कड ५० 

�यानोइ� ५० 

ब�जी जि�प� ५० 

िजप�लायर ५० 

� या�ट��  ५० 
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अनसूुची - १२ 

(दफा १३ संग स�बि�धत) 

सेवा श�ुक तथा द�तरु 

१ �र�सा, ठेला दता� नामसार� नवीकरण तथा इजाजत शु�क 

 दता� तथा इजाजत शु�क �. ५० 

 सवार� दता� �माण-प� शु�क �. ५० 

 नवीकरण शु�क ��त वष� �. २५ 

 नामसार� शु�क �. १०० 

 सवार� कर ��त वष� �. २५ 

 �याद गु�ी दता� (न�बर �लन) नामसार� वा नवीकरण गराउन आउँदा ��तवष� �. २५ 

२ 
गाउँपा�लकाले �व�भ�न �यवसायी, संघ, सं�था, वा �यि�त स�तलाई सेवा पु� याए वापत 

�न�नानुसारको शीष�कमा सेवा शु�क �लन े। 

 क) �नवेदन द�तुर वापत �. १० 

 ख) नाग�र�ता �सफा�रस �. ५० 

 ग) साधारण �सफा�रस द�तुर �. ५० 

 घ) नाता �मा�णत  �. ५० 

 ङ) टेल�फोन �सफा�रस द�तुर �. १०० 

 च) धारा �सफा�रस द�तुर �. ५० 

 छ) �वझुत �सफा�रस (न�बर� ज�गामा) �. ५० 

 ज) �वझुत �सफा�रस (गाउँ �लक ज�गामा) �. १०० 

 झ) च�र� �सफा�रस द�तुर �. १०० 

 ञ) बैदे�शक �सफा�रस द�तुर भारतको ला�ग �. १०० 

 ट) भारत बाहेक अ�य मुलुकको ला�ग �. ३०० 

 ठ) चार�क�ला �मा�णत द�तुर �. ५० 

 ड) मुचु�का �. २०० 

 ढ) मोठ कायम �सफा�रस क�ची घर �. १५० 

 क) प�क� घर  

 १. ७०० वग� �फट स�मको �. १५० 

 २. १४०० वग� �फट स�मको �. २५० 

 ३. सो भ�दा मा�थ ज�तसुकै वग� �फट भएप�न     �. ५०० 

 ण) �यि�तगत घटना दता� �. ५० 

 त) �मलाप� गराउँदा ला�ने द�तुर �. ५०० 

 थ) ��त�ल�प द�तुर �. २० 
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 द) रकम असुल उपर गनु� पन� भए  रकमको १% 

 ध) �यान �सफा�रस �. १०० 

 न) उ�योग, कल कारखाना, सं�था �सफा�रस �. १००० 

 प) �लखत �मा�णत द�तुर  

    �. १ लाख स�म �.१०० 

    �. १ लाख भ�दा बढ� भएको बढ� रकमको ०.०२% ले हुने रकम �. १००+०.०२%  

 फ) स�प�ी म�ुया�कन �सफा�रस/ �मा�णत  

 �. १० लाख स�मको �.५०० 

 �. १० लाख भ�दा बढ�मा ��येक १ लाखको �.१०० थप �. ५००+ थप 

३ न�सा पास शु�क नया ँ पुरानो 

 RCC भुई त�ला �नमा�ण गदा� ��त वग� फुट (नया)ँ �. ३ �. २।००  

 RCC �थम त�ला �नमा�ण गदा� ��त वग� फुट (नया)ँ �. ४ �. २।५० 

 RCC  दो�ो त�ला �नमा�ण गदा� ��त वग� फुट (नया)ँ �. ५ �. ३।००      

 RCC ते�ो त�ला वा सो भ�दा मा�थ �नमा�ण गदा� ��त वग� 

फुट (नया)ँ 

�. ६ �. ३।५०    

 

 

अनसूुची - १३ 

(दफा १४ संग स�बि�धत) 

पय�टन श�ुक 

�ववरण श�ुक 

�य�टन श�ुक �.१०० 

 


