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पाथीभरा याङवरक गाउँपा<लकाको अथ> स"बUधी ूःतावलाई काया>Uवयन गन> ऐन 

 ूःतावनाः पाथीभरा याङवरक गाउँपा<लकाको आ<थ>क वष> २०७६\७७ को अथ> स"बिUध ूःतावलाई काया>Uवयन गन>का <न<म[ 
राज\ संकलन गन], ःथानीय कर लगाउन,े करको दर घटाउने, बढाउन,े छुट aदन ेतथा राज\ ूशासन स"बUधी कानूनी cयवःथा गन> 
वाdछनीय भएकोले,   

नेपालको सं<बधानको धारा २२८ को उपधारा (२)  बमोिजम पाथीभरा याङवरक गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।   

१. संिPg नाम र ूार"भः (१)  यस ऐनको नाम “आ<थ>क ऐन, २०७६”  रहेको छ ।    

(२) यो ऐन स"वत ्२०७६ साल ौावण १ गते बधुबारका aदन देिख पाथीभरा याkवरक गाउँपा<लका Pेऽमा लाग ुहनुछे । 

२. घर जmगा तथा स"पि[ करः (१) पाथीभरा याङवरक गाउँपा<लकाको Pेऽ <भऽ आ.व. २०७६/७७ का ला<ग अनसुूची (१) 
बमोिजम घर जmगा तथा स"पि[ कर लगाईने र असलु उपर गnरन ेछ । 

२) उपदफा (१) बमोिजमको कर करदाताले स"बिUधत वडा काया>लयमा गई भqुान गनु> पन]छ। साथै यःतो कर संकलनका ला<ग 
वडा काया>लयले समय समयमा तोकेकोको ःथानहsबाट सूचना ूशारण गरA संकलन गन> सtनछे ।  

३) ूच<लत संघीय आ<थ>क ऐन बमोिजम घर र सोले चच]को जmगामा घरजmगा कर र अUय जmगामा स"पि[ कर गरA एकमuु vपमा 
घरजmगा तथा स"पि[ कर संकलन गरAनछे । 

४) सालबसालA vपमा wवगतमा मालपोत कर, स"पि[ कर तथा भमुीकर संकलन गरAदै आएकोमा करदाताबाट xयःतो कर वtयौता 
रहेको भए उq बtयौता रकमका अ<तnरq १०% थप गरA एकमuु संकलन गरAनछे । 

(५) उपदफा (१) बमोिजमको चालू आ.व.को कर आ.व. २०७६/७७ को पwहलो चौमा<सक (का<त>क मसाUत) <भऽै भqुानी गन> 
आउन ेकरदातालाई <तनु> पन] करमा २०% छुटको cयवःथा गnरएको छ । 

(६) यस दफा बमोिजमको कर संकलनलाई <नय<मत र cयविःथत बनाउनका ला<ग गाउँपा<लकाको काया>लय, वडाहs र wवषयगत 
शाखाहsले कुनै ूकारको सवेा <लदा/aदंदा यस दफा बमोिजमको कर <तरेको ूमाणलाई आधार बनाउन सtनछेन ्।  
३. घर वहाल करः  (१) पाथीभरा याङवरक गाउँपा<लका Pेऽ <भऽ सरकारA तथा गैरसरकारA संघ संःथा, नीिज Pेऽ, कुन ैcयिq वा 
संःथाले भवन, घर, पसल, mयारेज, गोदाम, टहरा, छपर, जmगा वा पोखरA पूरै वा आंिशक तवरले वहालमा aदएकोमा अनसुूची (२) 
बमोिजम घर जmगा वहाल कर लगाइने र असूल गnरनछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कर यस गाउँपा<लका|ारा भqुानी हनुे भएमा भqुानीकै बममा र अUय करदाताको हकमा बहालमा 
लगाउँने ~यिq वा संःथाबाट संकलन गnरनछे । 

४. cयवसाय करः (१) गाउँपा<लका Pेऽ <भऽ cयापार, cयवसाय, उ�ोग, नीिज वा सामूwहक फम> वा सेवा <लन ेaदने फम>, क"प<न वा 
~यबसायीबाट उq cयवसायको पुजँीगत लगानी तथा आ<थ>क कारोवारका आधारमा अनसुूची-३ बमोिजम cयवसाय दता> तथा नवीकरण 
श�ुक लगाईन ेर असलु उपर गnरनछे । 

(२) दफा (१) बमोिजमको कर तथा श�ुक cयवसायीले वडा काया>लय वा गाउँ काय>पा<लकाको काया>लयमा गई भqुानी गनु> पन]छ। 

(३) यस दफा बमोिजमको कर <बगत आ.व.हvबाट बtयौता सरA आएको भए उq करदाताबाट बtयौता रकमको २०% रकम थप 
गरA चालू आ.व.मा कर उठाउँदा एकमuु उठाईनछे ।  

५. ःथानीय सडक उपभोग श�ुक: (१) गाउँपा<लका Pेऽ <भऽ अनसुूची-४ मा उ�लेिखत सडकहsको उपभोग गरेवापत सवारA 
साधनहsबाट अनसुूची-४ बमोिजम ःथानीय सडक उपभोग श�ुक लगाइन ेर असलु उपर गnरनछे । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको कर सवारAधनीहsबाट एकमuु वा गाउँपा<लकाबाट कम>चारA खटाएर वा नीिज Pेऽलाई करार गरA कर 
संकलन गराई राज\ संकलन गरAनछे । 

६. बहाल बटौरA श�ुकः गाउँपा<लका Pेऽ <भऽका प<त>, अईलानी तथा सरकारA जmगा कुन ैcयिq वा संःथाले घर टहरा, दोकान, 
cयवसाय वा खे<त गरA उपभोग गरेकोमा अनसुूची-५ बमोिजमको वहाल <बटौरA कर लगाईने र असलु उपर गnरने छ । 

7. ढुJा, <गटA बालवुा (दह[र बह[र) संकलन तथा <बब� श�ुक:   (१) ू देश आ<थ>क ऐन, २०७६ को दफा (८) र सोको अनसुचुी-
६ बमोिजम यस गाउँपा<लकाको ूारि"भक वातावरिणय परAPण (IEE) भएका ःथानहsबाट तोwकएका पnरमाणमा ढुJा, <गटA, वालवुा 
(नदAजUय दह[र बह[र) को उxखनन, wवब� <बतरण गnरनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको श�ुक संकलनका ला<ग गाउँपा<लकाको बैठकले <नधा>रण गरेको Uयनुतम पnरमाण रकमबाट नघ�न ेगरA 
यस गाउँपा<लकामा दता>, नwवकरण गरेका ढुJा, <गटA वालवुा संकलन तथा wवब� गन] दता>वाल cयवसायीहs बीच बढाबढ ू<तःपधा> 
गरA गराई संकलन तथा wवwब गnरनछे । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको रकम गाउँपा<लकाको ःथानीय wवभाQय कोषमा ज"मा गरA सोको ४०% ूदेश संिचत कोषमा र ६०% 
ःथानीय संिचत कोषमा दािखला गnरनछे  । 

(४) दफा (१) बमोिजमको श�ुक संकलनका ला<ग ठे�ा नलागेमा गाउँपा<लकाले आ�न ैकम>चारA राखी संकलन तथा wवwब गन> बाधा 
पन]छैन । साथै IEE	नगिरएको स्थानको प्रािक्रितक स्रोतमा िनयमानुसार IEE गरी ठेक्का लगाउन बाधा परेको मािननेछैन ।  

८. sख कटान <सफारAश दःतरु: (१) नीिज जंगलमा उxपाaदत अनसुूची-७ मा उ�लेिखत जातका vखहs कटानका ला<ग <सफारAश 
गदा> यःतो ूकारका vख कटान बापत अनसुूची-७ मा उ�लेिखत दःतरु <सफारAस माmन आएको बखत असलुउपर वडा काया>लयमाफ> त 
गnरनछे । 

(२) दफा (१) बमोिजमको <सफारAश aदंदा vखको मोटाई १ <मटर भUदा सानो vख कटान गन> अनमुती aदईन ेछैन । साथै काwटन े
sखको अनपुातमा ते~बर vख रोHन सहमती भएमा माऽ उq ूकारको vख कटानको <सफारAस ूदान गरAन ेछ । 
(३) दफा (१) बमोिजम कडाजातका काठहs कटानका ला<ग <सफारAश aदंदा िज�ला बन काया>लयबाट आवँयक अनमुती ूाg भएको 
ूमाण पेश गनु> पन]छ ।  
९. गो<लया, काठ, दाउरा <नकासीमा सडक उपभोग श�ुकः (१) यस गाउँपा<लकाको लगानीमा बनेको गाउँ तथा टोलःतरAय सडक हदैु 
दफा ८. अनसुारको <सफारAश भई कटान भएको काठ दाउरा गो<लया र अUय गाउँपा<लकाबाट यस गाउँपा<लका हदैु <नकासी हनु ेकाठ 
तथा गो<लयामा अनसुूची-८ बमोिजमको सडक उपभोग श�ुक लगाईनछे । 

तर अUय गाउँपा<लकाबाट यस गाउँपा<लका हदैु जाने xयःतो काठ तथा गो<लयामा यःतो ूकारको श�ुक यस गाउँपा<लकाको <समाना 
ूवेश गनु> अगावै भqुानी गरेको हकमा श�ुक उठाईनेछैन । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको श�ुक उठाउन वडा काया>लयका कम>चारA उपल~ध भए <नजहsबाट र सो नभए वडा काया>लयले 
क<मशन aदनेगरA संकलक <नयqु गन> सtनछेन ्। xयसरA संकलक <नयqु वडाले गरेको भए सोको जानकारA गाउँ काय>पा<लकालाई 
aदन ुपद>छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम <नयqु संकलकहsलाई संकलन गरAएको रकमको बढAमा २५% क<मशन ूदान गnरनछे । संकलकले 
गाउँपा<लकाको संिचत खातामा संक<लत रकम ज"मा गरे प<छ उq क<मशन रकम दाबी गन> सtनछेन ्।  

१०. सवारA साधन कर;  (१) यःतो कर ूदेश आ<थ>क ऐन, २०७६ अनसुार हनुछे । तर उq ऐनको दफा ३. को उपदफा (२) 
बमोिजमको nरtसा, अटोnरtसा, wव�तुीय nरtसा र पावरwटलरमा अनसुचूी-९ बमोिजमको सवारA साधन कर असलु गnरनछे ।  
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११. सेवा श�ुक दःतरुः (१) गाउँपा<लकाले <नमा>ण, संचालन वा cयवःथापन गरेको ःथानीय पूवा>धार र सेवा बापत अनसुूची-१० मा 
उ�लेिखत भए बमोिजमको सेवा, श�ुक एवं दःतरु असलु उपर गन]छ ।  

(२) दफा (१) बमोिजमको सवेा, श�ुक, दःतरु सवेामाहAबाट सवेा ूवाहको बममा वडा, गाउँपा<लकाको काया>लय र <बषयगत 
शाखाहvबाट असलु उपर गnरनेछ । 

(३) ःथानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ र अUय काननुले ःथानीय तहले ूमािणकरण वा <सफारAश गनु> भनी तोकेको अ<धकार Pेऽ 
<भऽमा सवेा अंमेजी माOयामबाट ूामािणत वा <सफारAश गनु> परेमा <नय<मत लाmन ेदःतरुमा दोcवर दःतरु xयःतो सेवा <लन आउन े
सेवामाहAबाट असलुउपर गnरनछे । 

१२. द�ड जnरवाना:- (१) आ<थ>क वष> २०७६/७७ मा पाथीभरा याङवरक गाउँपा<लका <भऽ कुन ै~यिq वा संःथा वा <नकायले 
ःथानीय काननुको उ�लंघन गरेको पाइएमा काय>पा<लकाले द�ड जnरवाना गन> सtनछे।  

(२) यस ऐनको उ�लंघन गरेवापत हनु ेदणड र जरAवानाको cयवःथा यसै ऐनमा उ�लेख भएकोमा सोहA बमोिजम र उ�लेख नभएकोमा 
संघीय र ूदेश काननू बमोिजम हनुछे ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजमको द�ड जnरवानाको दर ूच<लत काननु बमोिजम हनुछे । 

१३. कर घटाउन, बढाउन वा छुट aदन सwकने: यस ऐनमा जनुसकैु कुरा उ�लेख भएको भएताप<न गाउँ सभाले उपयqु ठानेमा 
तोwकएको कर तथा गैरकरको दर घटाउन, बढाउन वा xयःतो कर श�ुक आंिशक वा पूण> vपमा छुट aदन सtनछे ।  

(२) यस ऐनमा जनु सकैु कुरा उ�लेख भएको भएता प<न काय>पा<लकाले उिचत ठानेमा सरकारA काया>लयहs, सरकारA तथा सामदुाwयक 
wव�ालय, ःवाः�य संःथा र गैरनाफा मलुक संःथालाई यःतो ूकारको कर श�ुकको दर पूरै वा आंिशक vपमा घटाउन वा <मनाहा गन> 
सtनछे ।  

(३) उपदफा (१)  र (२) बमोिजम aदईएको छुट सwुवधाको कसैले दvुपयोग गरेमा वा कुन ैखास ूयोजनका ला<ग छुट सwुवधा ूाg 
गरेकोमा अv ूयोजनका ला<ग ूयोग गरेमा xयसरA छुट aदईएको श�ुक, कर रकम असलु उपर गरA सो रकम बराबर जरAवाना समेत 
गnरनछे।   

(४) उपदफा (१) र (२) बमोिजम aदईएको छुट wववरण ूxयक बष> राज\ शाखाले गाउँ सभामा पेश गनु> पन]छ । 

(५) यस दफा बमोिजम कर वा श�ुक दर घटाएको बढाएको वा छुट aदईएको सूचना गाउँपा<लकाको ःथानीय राजपऽमा ूकाशन 
गनु> पन]छ । 

१४. कर तथा श�ुक संकलन स"बिUध काय>wवधीः यो ऐनमा भएको cयवःथा अनसुार कर तथा श�ुक संकलन स"बिUध काय>wव<ध 
गाउँपा<लकाले <नधा>रण गन> सtनछे । 

१५. ू wबया सर<लकरण वा बाधा अडकाउ फुकाउ गन> सtन:े ू ःततु कर स"बिUध काननू यस ऐनको काया>Uवयनको चरणमा साव>ज<नक 
शािUत र cयवःथामा गि"भर खलल पगेुको वा साव>ज<नक आवागमनमा अवरोध भएको वा <बपदको कारणले उ�लेिखत 
काननूले ूदान गरेको सwुवधा उपभोग गन> नपाउन ेअवःथा <सज>ना भएमा, कुन ैजwटलता देिखएमा वा उ�लेिखत कानून तथा 
यस ऐनको काया>Uवयनमा कुन ैवाधा अ�काउ पन> गएमा काय>पा<लकाको राज\ शाखाले आवँयqानसुार अव<ध थप गन>, 
ूwबया सरलAकरण गन> वा काया>Uवयनमा देिखएको बाधा अ�काउ फुकुवा गन> सtनछे। 
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अनसूुिच-१:  

 (घरजmगा तथा स"पि[करको दर एकमuु)  
            v. मा 

ब .स.  स"पि[ मू�याङकन रकम आगमी आ.व.२०७६/७७ का ला<ग 
ूःताwवत दर 

कैwफयत 

१ ५ लाखस"म स"पि[ हनुे करदाता  १५०  

२ ५००००१ देखी १० लाखस"म थप ू<त लाखको     १९  

३ १०,००,००१ देखी २५ लाखस"म थप ू<तलाखको     ३०  

४ २५,००,००१ देखी ५० लाखस"म थप ू<तलाखको    ३५  

४ ५०,००,००१ देखी १ करोडस"म थप ू<त लाखको   ४०  

५ १००००००१ देखी मा<थ सबैमा थप ू<त लाखको   ७५  

 

 
 

अनसूुिच-२:  

घरजmगा बहाल कर (१०%) 
 

घर, जmगा,  गोदाम, टहरा, क"पाउ�ड आaद बहालमा <लंदा aदंदा स"झौता रकमको १०% बहाल कर  असलुउपर गnरन ेछ ।  
  
 

अनसूुची-३ 
क) उOयोग ~यबसाय तफ> को दता> तथा नwवकरण बापतको श�ुक 

 

<बबरण १० लाख स"म २५ लाख स"म २५ लाख भUदा बढA 

क) ई�ा भ�ा ५००० ू<तलाख s.१०००  ू<तलाख s. १३०० 

ख) स - मील फ<न>चर उ�ोग ५००० ू<त लाख s.७५० ू<त लाख s. १००० 

ग) कुटानी wपसानी मील ५०० ू<तलाख s.७५ ू<तलाख s. १०० 

घ) छपाई ूेश  ५०० ू<तलाख s.८० ू<तलाख s. १०० 

ङ) थुtपा, पाउरोटA, बोःकुट उ�ोग ५०० ू<तलाख s.७५ ू<तलाख s. १०० 
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च) कृषी औजार <नमा>ण उ�ोग ५०० ू<तलाख s.५० ू<तलाख s. ३० 

छ) मील उOयोग २००० ू<तलाख s.३०० ू<तलाख s. ४५० 

ज) दmुध डेरA\छुप� उ�ोग  १००० ू<त लाख s. १२५ ू<त लाख s. १५० 

झ) बसर उ�ोग ःथापना संचालनको 
ईजाजत तथा दता> 

s. १५,००० 

ञ) बसर उ�ोग नwवकरण s. ५००० 

ट) अUय उ�ोगलाई उ�ोगको ूकृ<त हेरA v २००० देखी १,००,०००।-  स"म <लन सwकने । 

 

 
ख) घरेलू उ�ोग दता> तथा नवीकरण वापत 

िःकमको आधारमा दता> वपत नवीकरण वपत कैwफयत 

१ लाख vपैया स"मको ५०० ३००  

१ लाख देखी ३ लाखस"म १००० ५००  

३ लाख देखी ५ लाखस"म १५०० ७००  

५ लाख भUदा बढA २५०० १०००  

 
 

ग) अUय cयसायतफ>  
अ. कृwषजUय फम> दता> नwवकरण श�ुक 

<बबरण ५ लाख 
स"म 

१५ लाख स"म १५ लाख भUदा बढA 

क) कुखुराको फम> दता> ७०० ू<तलाख v.२०० ू<तलाख v.३०० 

ख) कुखुराको फम> नwवकरण ५०० ू<त लाख v.१०० ू<त लाख v.१२५ 

ग) सगुरु\बंगरु फम> दता> १००० ू<तलाख v.३०० ू<तलाख v.४०० 

घ) सगुरु बंगरु फम> नवीकरण ५०० ू<तलाख v.१०० ू<तलाख v.१३५ 

ङ) बाभा\भडेा फम> दता> १००० ू<तलाख v.३०० ू<तलाख v.४०० 

च) बाभा\भडेा फम> नवीकरण ५०० ू<तलाख v.१०० ू<तलाख v.२१२५ 

छ) गाई\भ�सी फम> दता>  १२०० ू<तलाख v.३०० ू<तलाख v.४५० 

ज) गाई\भ<ैस फम> नwवकरण ५०० ू<तलाख v.१०० ू<त लाख v.११५ 
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झ) अUय कृwषजUय उxपादनमलुक कृषी समहु दता> र नwवकरण 
(नगदे वालA, फलफुल खेती, तरकारA वालA, कफ�, िचया, 
अलैची आaद) 

५०० ू<तलाख v.१२० ू<तलाख v.१५० 

ञ) अUय कृwषजUय उxपादनमलुक कृषी फम> दता> र नwवकरण 
(नगदे वालA, फलफुल खेती, तरकारA वालA आaद) 

६०० ू<तलाख v. १२५ ू<तलाख v.१४५ 

ट) अUय पशपुUछ� जUय फम>हs दता> र नwवकरण ६०० ू<तलाख v. १५० ू<तलाख v.१८० 

 
आ. होमःटे र nरसोट> दता> नवीकरण श�ुक 

 

<बबरण ५ लाख स"म १५ लाख स"म १५ लाख भUदा बढA 

क) होमःटे दता> सामwुहक ५०० ू<तलाख v.१५० ू<तलाख v.२०० 

ख) होमःटे सामwुहक  नwवकरण ३०० ू<तलाख v.७५ ू<तलाख v.१०० 

ग) होमःटे cयिqगत दता> ३०० ू<तलाख v.५० ू<तलाख v.८० 

घ) होमःटे cयिqगत नवीकरण १५० ू<तलाख v.३० ू<तलाख v.५० 

ङ) nरसोट>  दता> १० ,०००  ू<तलाख v.२५०० ू<तलाख v.४००० 

च) nरसोट> नवीकरण ५००० ू<तलाख v.१५०० ू<तलाख v.२०००० 

 
 

इ. ~यापार ~यबसाय तफ>  दता> तथा नwवकरण बापतको श�ुक 
 

ब .स.  cयवसायको ूकार ५ लाख स"म १५ लाखस"म १५ लाख भUदा बढA 

१ wकराना पसल ४०० हरेक लाखको v.१०० हरेक लाखमा v.१५० 

२ िचया नाःता पसल १५० हरेक लाखको v.५० हरेक लाखको v.२८० 

३ होटल (खान ेबःने सwुवधा भएको) ५०० हरेक लाखको v.१२५ हरेक लाखको v.१७५ 

४ थान कपडा पसल ५०० हरेक लाखको v.१५० हरेक लाखको v.२०० 

५ हाड>वेयर पसल १००० हरेक लाखको v.२५० हरेक लाखको v.३५० 

६ तरकारA तथा फलफूल पसल ५० हरेक लाखको v.६० हरेक लाखको v.७५ 

७ ःटेसनरA, पःुतक, पऽप<ऽका पसल ३५० हरेक लाखको v.१०० हरेकलाखको v.१२५ 



8 
 

८ फेUसी कपडा पसल ३०० हरेक लाखको v.१०० हरेक लाखको v.१५० 

९ औषधी पसल (पस ुऔषधी समेत) १५० हरेक लाखको v.५० हरेक लाखको v.८०० 

१० टेलरAङ १५० हरेक लाखको v.७५ हरेक लाखको v.१०० 

११ फ<न>चर पसल ५०० हरेक लाखको v.१२० हरेक लाखको v.१५० 

१२ �ुसन कोिचङ सेUटर १०० हरेक लाखको v.४० हरेक लाखको v.७५ 

१३ दता>वाला मaदरा पसल १५०० हरेक लाखको v.७५० हरेक लाखको v.१००० 

१४ सनु चाँदAपसल  (<नमा>ण समेत) १००० हरेक लाखको v.१०० हरेक लाखको v.१०० 

१५ भाडँा पसल ७०० हरेक लाखको v.१५० हरेक लाखको v.२०० 

१६ घ<ड रे<डयो, मोवायल लगायत 
इलेtशो<नक पसल 

३०० हरेक लाखको v.१०० हरेक लाखको v.१२५ 

१७ घडी रे<डयो मोवायल आaद मम>त 
सेUटर 

१५० हरेक लाखको  v.५० हरेक लाखको  v.८० 

१८ ~यwुटपाल>र,हजाम १०० हरेक लाखको  v.२५ हरेक लाखको  v.४० 

१९ मोटर साईकल, गाडी मम>त सेUटर ५०० हरेक लाखको  v.१२५ हरेक लाखको  v.१८० 

२० मनी शाUसफर १००० हरेक लाखको  v.२५० हरेक लाखको  v.३५० 

२१ मास ुपसल ५०० हरेक लाखको  v.१२० हरेक लाखको  v.१६० 

२२ कःमेwटक ३०० हरेक लाखको  v.१०० हरेक लाखको  v.१५० 

२३ आट> सेUटर १०० हरेक लाखको   v.४० हरेक लाखको    v.७५ 

२४ फलफुल जडीबटुA र wवvवा नस>रA २०० हरेक लाखको v. ३० हरेक लाखको  v २० 

 
 

अनसूुची-४ 
 ःथानीय सडक उपभोग श�ुक  

(ू<त गोटा ू<त wशप v. मा) 

ब .स.  सडक दर कैwफयत 

�ाtसी बस �ाभी ठूला गाडी  

१ थेच"बू Ñ wवता>मोड ५० ८० १००  

२ थेच"ब-ु फूिkलङ ७५ १२५ २००  
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३ <तnरJे Ñ फुङ<लङ ५० ७५ १००  

४ डुमृस-ेथेच"ब-ुफुिkलङ १०० १५० २००  

५ थु"वेaदन- <बता>मोड ५० १०० १५०  

६ नाङखो�याङ-कामीडाडँा-फुिkलङ ४० ५० १००  

 
अनसूुची-५ 

बहाल <बटौरA श�ुक 
ब.स. जmगा उपयोगको ूwब<त पnरमाण ू<त रोपनी वाwष>क v. कैwफयत 

१ घर बनाई बसेको १००  

२ खेती गरेको भए ५०  

३ टहरो बनाई ~यबसाय गरेको १००  

 

अनसूुची-६ 
ढुJा, <गटA, वालवुा दह[र बह[र संकलन तथा <बब� श�ुक 

IEE गnरएका ःथानहsमा तोक�एको पnरमाण भUदा बढA नहनु ेगरA ूदेश आ<थ>क ऐन, २०७६ को दफा ८ र अनसुिूच ५ मा 
उ�लेख भए अनसुार असलु गरAन े। सोका ला<ग खानीहsको Uयनु[म <बब� तथा संकलन मू�य गाउँकाय>पा<लकाले <नण>य गन> 
सtनछे ।   

अनसूुची- ७ 
vख कटान <सफारAश श�ुक 

१. कुकाठ जःतै पाxले, कटुस, िचलाउने, स�लो, उि[स, लामपाते आaद Ñ ू<तगोटा २०० 
२. कडा काठजUय- जःतै खयर, चाप, ओखर, साल, <ससौ आaद--------- ू<तगोटा १००० 

 
अनसूुिच-८ 

काठ तथा गो<लया <नकासी गदा> सडक उपभोग श�ुक 
 

साधन काठको ूकार  ू<त एकाई 
मू�य 

काठको ूकार  ू<त एकाई 
मू�य 

कैwफयत 

�ाtटर कुकाठ जःतै पाxले, कटुस, 
िचलाउने, स�लो, उि[स आaद 

५००।- कडा काठ जUय )जःतै साल, 
चाप, ओखर, खयरआaद(  

१५००।- िज�ला वनबाट 
आवँयक ूकृया 
पूरा गरेका भएमाऽ 

शक “ १०००। “ ३०००।- 

wशपर “ ७५० “ २०००।- 
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अनसूुची-९ 

सवारA साधन कर 
 

ब.स. सवाnर साधनको नाम बाwष>क करको दर कैwफयत 

१ अटो nरtसा ३०००  

२ ई-nरtसा (इलेtशो<नक nरtसा) ३०००  

३ पावर wशलर १५००  

    

 
अनसूुिच-१० 

सेवा श�ुक तथा दःतरु 
 

ब .स.  wववरण <सफाnरस\ूमािणत दःतरु कैwफयत 

१ <नवदेन दःतरु २०  

    

२ नागnरकता स"बिUध <सफाnरस   

 अनसुूची १ नागरAकता <सफारAस  २००  

 ू<त<लपी <सफारAस २५०  

 अनसुूची ३ <सफाnरस ५००  

 सनाखत स"बUधी <सफाnरस ५००  

 नागnरकता <बबरण संशोधन <सफाnरस ६००  

 नागnरकता संशोधन <सफाnरस १०००  

    

३ जmगाको ॐेःता काया>Uवयन र दता> <सफाnरस    

 बजार Pेऽ र राजमाग>संग जो<डएको जmगा ू<त रोपनी ५००  

 माभेल सडकले जो<डएको जmगा ू<त रोपनी १००  

 क�ची सडकले जो<डएको जmगा ू<त रोपनी ७५  
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 अUय जmगा ू<त रोप<न ५०  

    

४ जmगाको चार wक�ला ूमािणत )ू<त wक[ा(    

 १५ रोप<न स"म ५००  

 ३० रोपनी स"म  ७००  

 ३० रोपनी भUदा बढA  १०००  

    

५  जmगा चार wक�ला <सफाnरश    

 १५ रोपनी स"म ५००  

 ३० रोपनी स"म ७००  

 ३० रोपनी भUदा बढA १०००  

    

६ घर जmगा मू�याङकन र आ"दानी ूमािणत   

 घर जmगाको मू�याङकन ू<तहजार s ५  

 आ"दानी ूमािणत ू<तहजार s ५  

 <बOयाथ� <भषा ूयोजको ला<ग २५% छुट  

    

७ घरबाटो ूमािणत ५००  

    

८  धनीपूजा>मा घर कायम ५००  

    

९ जmगा स"बUधी अUय <सफारAश   

 पूजा>मा wववरण संशोधन ५००  

 पूजा> हराएको ५००  

 जmगा नरबढA कायम १०००  
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 wफ�डwकताबमा भएको तर जmगाधनी ूमाणपूजा> ूाg नभएको जmगा 
कायमका ला<ग <सफारAस 

१०००  

    

१० पेUसन स"बUधी <सफारAश   

 पेUसन नामसारA १०००  

 पnरवार <बवरण ूमाणीत ५००  

 रहल पेUसन जीwवत <सफाnरस १०००  

    

११ घर सान] <सफाnरस   

 एक तले घरको काठ १०००  

 दईु वा सो भUदा बढA तले घरको काठ २५००  

१२ संःथा दता>   

 NGO”S काम गन>को ला<ग अनमु<त वापत ५०००  

 NGO”S लाई अनभुवको ूमाण पऽ वापत ५०००  

 NGO”S दता> ५०००  

 NGO”S नwवकरण २५००  

 <ब<भ� समूह दता> बापत जःतै: मwहला, बाल, tलब, सांःकृ<तक पnरवार, 
खेलकुद, टोल <बकास, भजन wकत>न मUडलA आaद 

१०००  

 <ब<भ� समूह नwवकरण ५००  

 नीिज wव�ालय दता>, 
 

 

 पूव> ूाथ<मक कPा ःथापना तथा संचालन अनमु<त aदन २००० वडाले अनमु<त aदन े

 ूाथ<मक तहको ःथापना र संचालन अनमु<त ५००० गा.पा. बाट 

 माOया<मक तह १००००  

 नीिज wव�ालय कPा थप २०००  

 <निज wव�ालय नवीकरण वाwष>क २५००  

 wवि[य संःथा तथा सहकारA दता>, नwवकरण  
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 wबwष सहकारA दता> ५०००  

 बचत तथा रAण सहकारA दता> ८०००  

 बह�ुेशीय सहकारA दता> १००००  

 सवै ूकारका सहकारA सिूचकरण तथा नवीकरण २५००  

 खारेजी २५००  

 wव[ीय संःथा सूिचकरण तथा अनमुती १००००,  

 सहकारA, wव[ीय संःथा पwह�यै दता> भएकोमा सिूचकरण गन] ३०००  

 "क" वग>को बैक वा wवि[य संःथालाई काम गन] अनमुती १००००  

 "ख" वग>को बैक वा wवि[य संःथालाई काम गन] अनमुती ७०००  

 "ग" वग>को बैक वा <ब[ीय संःथालाई काम गन] अनमु<त ५०००  

१३ अUय <सफाnरस   

 नाता ूमािणत ३००  

 ःथायी बसोवास, चाल चलन ूमािणत ३००  

 जUम मृxय,ु wववाwहत, अwववाwहत ूमािणत ३००  

 बैदेिशक रोजगार ूमािणत ५००  

 कर चqुा ूमािणत ५००  

 wव�तु(<मटर बtस) जडान, टे<लफोन जडान, धारा जडान <सफाnरस ३००  

 नावालक पnरचय पऽ <सफाnरस २००  

 दईु वटा नाम भएको ~यिq एउटै भएको ूमािणत, <सफाnरस २००  

 आaदवासी\जनजाती, द<लत, अ�पसं�यक, मिुःलम, मधेसी, wपछडा वग> 
<सफाnरस ूमािणत 

२००  

 आ<थ>क स"प�ता भएको <सफाnरस १०००  

 आ<थ>क <बप�ता भएको <सफाnरस १००  

 पnरवाnरक wववरण ूमािणत ३००  

 यसमा उ�लेिखत नभएका <सफाnरस ूकृ<त हेरA ५००  

१५ कपालA तमसकु ूमािणत 
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 क) १ लाख vपैया स"मको कपा<ल तमसकु भए ५००  

 ख) १ लाख देखी ५ लाख स"मको कपा<ल तमसकु भए ू<त लाख s .  २००  

        ग) ५ लाख भUदा बढA कपालA तमसकु भए ू<त लाख s ४००  

१६  घर नtसा पास    

 खर वा wटनको छानो भएको घर (ू<त वग> फुट) २  

 RCC कंकृट घर ू<त बग> फूट ५  

१७ घर नtसा कायम 
 

 

 खरको छानो भएको एक तले घर २००  

 खरको छानो भएको २ वा सोभUदा बढA तला भएको घर ३००  

 टAनको छानो भएको १ तले गर ३००  

 wटनको छानो भएको २ तले घर ५००  

 ३ वा सोभUदा बढA तला भएको wटनको छानो भएको घर ७००  

 RCC ढलान भएको प�ी घर १ तले १५००  

 RCC ढलान भएको प�ी घर २ तले ३५००  

 RCC ढलान भएको प�ी घर ३ वा सोभUदा बढA तले  ५०००  

१८ <बब� आय   

 परुाना सामान दाउरा काठ <बब� <ललामबाट  

 फारम <बwब बापत (ू<त फरम) १०  

 ऐन, <नयमावलA, काय>wवधी, गाउँपा\> िचऽ, बैठकको ूमािणत ू<त<लपी 
आaद  

ू<त पेज s . ५ (A4 
साईज) 

 

 काया>लयको कागजात <लखत उतार ू<त<लपी ू<त पेज ४ <संगल साईज 

 काया>लयको कागजात <लखत उतार ू<त<लपी ू<त पेज ७ डबल साईज 

 <ब<डङ टेUडर आaदको कागजपऽ <बब� साव>ज<नक खरAद ऐन र 
<नयमावलA अनसुार 

 

१९ द�ड सजाय   

 ३५ aदन <भऽको घटना दता>मा कुनै wक<समको श�ुक नलाmन े ०  
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 ३५ aदन नािघ दता> हनु आएका घटना दता>मा <न"नानसुारका <बल"ब 
श�ुक लाmनेछ  

  

 १. पि�करण <बल"ब श�ुक ५०  

 २. पि�करण सेवा श�ुक ५०  

 ३. पंिजकरण ू<त<लपी २००  

 ४. पंिजकरण ूमाण पऽ संशोधनको अनमुती ३००  

 ५. पंिजकरण संशोधनको प<छको ूमाण पऽ ५००  

२० सज>मीन मचु�ुका ूमािणत ५००  

२१ कUसलुर स"बिUध कागजात भेnरwफकेशन १,०००।-  

२२ "घ" वग>को <नमा>ण ~यवसायीको लाइसेUस ईजाजत    
 

दता> श�ुक १५,०००।- नयाँ दता> वा नामसाnर 
पछ� कि"तमा ५ बष> 
नामसाnर वा बेच<बखन 
गन> नपाईन े

 
नwवकरण श�ुक ३,०००।- 

 
नामसारA तथा हक हःताUतरण श�ुक १०,०००।- 

२३ म�ुा दता> श�ुक  २००।-  

२४ �ाभी ईिtवपमेUट संचालनको अनमुती बापत   

 ठूलो एtजाभटेर १०,०००।-  

 सानो ज<ेसबी ३०००  

 रोलर ३०००  

२५ cयवसाय फम> मौजदुा सूचीमा सूिचकृत हनु १,०००  

 
नोटः- उ�लेिखत सबै ूकारको <सफाnरसहsलाई अंमजेीमा तयार गदा> दो~बर दःतरु <लईनेछ । 
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अनसूुिच-११ 

आगमी आ.व. २०७६/७७ र आ.व. २०७७/७८ का ला<ग आUतरAक आ"दानीको अनमुान                 
 v. हजारमा 

ब.स. शीष>क आ.व. 
२०७४/७५ 

चालू आ.व.को 
संशो<धत अनमुान 

चा.ल.ुआ.व.को 
हाल स"मको 
वाःत<बकता 

आगमी आ.व. 
२०७६/७७ को 
ूPपेण 

आ.व. २०७७/७८ 
को ूPपेण 

१ घरजmगा तथा स"पि[ कर 
(मालपोत समेत) 

७७३ ७०० ७८० ८०० ९०० 

२ घरजmगा बहाल कर ३००९ ७० ६३ ८० ९० 

३ ~यबसाय कर (दता> 
नवीकरण समेत) 

१०६ १७० १२८ १८० २०० 

४ बहाल <बटौरA श�ुक ० ० ० ० ० 

५ पाwक> ङ श�ुक ० ० ० ० ० 

६ जडीबटुA, कवाडी र 
जीवजUत ुकर 

० ० ० ० ० 

७ सेवा श�ुक (<सफारAस 
दःतरु <बल"ब श�ुक 
समेत) 

१२७ ७०० ४२९ ७०० ८०० 

८ अUय wववध २४५ ४५० ३६० ५०० ६०० 

९ ढुJा <गटA बालवुा (दह[र 
बह[र) संककलन तथा 
<बब� श�ुक 

० ७८० ५६५ ९०० १००० 

 ज"मा ४२६० २८७० २३२९ ३१६० ३५९० 

 

 

 

 

 

 


