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उMेँ य र कारण 

पाथीभरा याङवरक गाउँपा.लकाको अथ@ स"बिRध ूःतावलाई काया@Rवयन गन@ केहV कर तथा गैरकर राजX, शYुक, दःतरु र जZरवाना 
लगाउन, लगाई राखेकोलाई चालू रा], हेरफेर गन@ र गाउँपा.लकाको राजX ूशासन स"बिRध _यवःथाह` तोaन समेत आवँयक 
भएकोले ूःततु Aवधेयक पेश गनु@ परेको हो । 

ूःततु Aवधेयकको _यवःथाले राजX, कर, शYुक, दःतरुको .नधा@रण, cयःतो राजX, कर, शYुक र दःतरुको दर बढाउन, घटाउन वा 
आंशीक वा पूरै छुट hदने _यवःथाको अ.तZरi स"पिj कर, घरबहाल कर, केहV सवारV साधन कर, सवेा शYुक दःतरु, _यवसाय 
कर, भमुीकर तथा मालपोत, दkड जरVवाना, सडक उपभोग, ूाAब.तक ॐोतको उपभोगबापतको शYुक र कर .नधा@रण गZरएको छ । 

 

िp_य:- यो Aवधेयक अथ@ Aवधेयक हो । 

 

 

(रनमाया गqुङ) 

उपाrयs 

पाथीभरा याङवरक गाउँपा.लका 
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पाथीभरा याङवरक गाउँपा.लकाको अथ@ स"बRधी ूःतावलाई काया@Rवयन गन@ बनेको Aवधेयक 

 ूःतावनाः पाथीभरा याङवरक गाउँपा.लकाको आ.थ@क वष@ २०७६\७७ को अथ@ स"बिRध ूःतावलाई काया@Rवयन गन@का .न.मj 
राजX संकलन गनv, ःथानीय कर लगाउन,े करको दर घटाउने, बढाउन,े छुट hदन ेतथा राजX ूशासन स"बRधी कानूनी _यवःथा गन@ 
वाwछनीय भएकोले,   

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

१. संिsz 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 hदन देिख पाथीभरा या|वरक गाउँपा.लका sेऽमा लाग ुहनुछे । 

२. घर ज~गा तथा स"पिj करः (१) पाथीभरा याङवरक गाउँपा.लकाको sेऽ .भऽ आ.व. २०७६/७७ का ला.ग अनसुूची (१) 
बमोिजम घर ज~गा तथा स"पिj कर लगाईने र असलु उपर गZरन ेछ । 

२) उपदफा (१) बमोिजमको कर करदाताले स"बिRधत वडा काया@लयमा गई भiुान गनु@ पनvछ। साथै यःतो कर संकलनका ला.ग 
वडा काया@लयले समय समयमा तोकेकोको ःथानह`बाट सूचना ूशारण गरV संकलन गन@ सaनछे ।  

३) ूच.लत संघीय आ.थ@क ऐन बमोिजम घर र सोले चचvको ज~गामा घरज~गा कर र अRय ज~गामा स"पिj कर गरV एकमpु qपमा 
घरज~गा तथा स"पिj कर संकलन गरVनछे । 

४) सालबसालV qपमा Aवगतमा मालपोत कर, स"पिj कर तथा भमुीकर संकलन गरVदै आएकोमा करदाताबाट cयःतो कर वaयौता 
रहेको भए उi बaयौता रकमका अ.तZरi १०% थप गरV एकमpु संकलन गरVनछे । 

(५) उपदफा (१) बमोिजमको चालू आ.व.को कर आ.व. २०७६/७७ को पAहलो चौमा.सक (का.त@क मसाRत) .भऽै भiुानी गन@ 
आउन ेकरदातालाई .तनु@ पनv करमा २०% छुटको _यवःथा गZरएको छ । 

(६) यस दफा बमोिजमको कर संकलनलाई .नय.मत र _यविःथत बनाउनका ला.ग गाउँपा.लकाको काया@लय, वडाह` र Aवषयगत 
शाखाह`ले कुनै ूकारको सवेा .लदा/hदंदा यस दफा बमोिजमको कर .तरेको ूमाणलाई आधार बनाउन सaनछेन ्।  
३. घर वहाल करः  (१) पाथीभरा याङवरक गाउँपा.लका sेऽ .भऽ सरकारV तथा गैरसरकारV संघ संःथा, नीिज sेऽ, कुन ै_यिi वा 
संःथाले भवन, घर, पसल, ~यारेज, गोदाम, टहरा, छपर, ज~गा वा पोखरV पूरै वा आंिशक तवरले वहालमा hदएकोमा अनसुूची (२) 
बमोिजम घर ज~गा वहाल कर लगाइने र असूल गZरनछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कर यस गाउँपा.लका�ारा भiुानी हनुे भएमा भiुानीकै बममा र अRय करदाताको हकमा बहालमा 
लगाउँने �यिi वा संःथाबाट संकलन गZरनछे । 

४. _यवसाय करः (१) गाउँपा.लका sेऽ .भऽ _यापार, _यवसाय, उ�ोग, नीिज वा सामूAहक फम@ वा सेवा .लन ेhदने फम@, क"प.न वा 
�यबसायीबाट उi _यवसायको पुजँीगत लगानी तथा आ.थ@क कारोवारका आधारमा अनसुूची-३ बमोिजम _यवसाय दता@ तथा नवीकरण 
शYुक लगाईन ेर असलु उपर गZरनछे । 

(२) दफा (१) बमोिजमको कर तथा शYुक _यवसायीले वडा काया@लय वा गाउँ काय@पा.लकाको काया@लयमा गई भiुानी गनु@ पनvछ। 

(३) यस दफा बमोिजमको कर .बगत आ.व.हqबाट बaयौता सरV आएको भए उi करदाताबाट बaयौता रकमको २०% रकम थप 
गरV चालू आ.व.मा कर उठाउँदा एकमpु उठाईनछे ।  

५. ःथानीय सडक उपभोग शYुक: (१) गाउँपा.लका sेऽ .भऽ अनसुूची-४ मा उYलेिखत सडकह`को उपभोग गरेवापत सवारV 
साधनह`बाट अनसुूची-४ बमोिजम ःथानीय सडक उपभोग शYुक लगाइन ेर असलु उपर गZरनछे । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको कर सवारVधनीह`बाट एकमpु वा गाउँपा.लकाबाट कम@चारV खटाएर वा नीिज sेऽलाई करार गरV कर 
संकलन गराई राजX संकलन गरVनछे । 

६. बहाल बटौरV शYुकः गाउँपा.लका sेऽ .भऽका प.त@, अईलानी तथा सरकारV ज~गा कुन ै_यिi वा संःथाले घर टहरा, दोकान, 
_यवसाय वा खे.त गरV उपभोग गरेकोमा अनसुूची-५ बमोिजमको वहाल .बटौरV कर लगाईने र असलु उपर गZरने छ । 

7. ढुJा, .गटV बालवुा (दहjर बहjर) संकलन तथा .बब� शYुक:   (१) ू देश आ.थ@क ऐन, २०७६ को दफा (८) र सोको अनसुचुी-
६ बमोिजम यस गाउँपा.लकाको ूारि"भक वातावरिणय परVsण (IEE) भएका ःथानह`बाट तोAकएका पZरमाणमा ढुJा, .गटV, वालवुा 
(नदVजRय दहjर बहjर) को उcखनन, Aवब� .बतरण गZरनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको शYुक संकलनका ला.ग गाउँपा.लकाको बैठकले .नधा@रण गरेको Rयनुतम पZरमाण रकमबाट नघ�न ेगरV 
यस गाउँपा.लकामा दता@, नAवकरण गरेका ढुJा, .गटV वालवुा संकलन तथा Aवब� गनv दता@वाल _यवसायीह` बीच बढाबढ ू.तःपधा@ 
गरV गराई संकलन तथा AवAब गZरनछे । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको रकम गाउँपा.लकाको ःथानीय Aवभा�य कोषमा ज"मा गरV सोको ४०% ूदेश संिचत कोषमा र ६०% 
ःथानीय संिचत कोषमा दािखला गZरनछे  । 

(४) दफा (१) बमोिजमको शYुक संकलनका ला.ग ठे�ा नलागेमा गाउँपा.लकाले आ�न ैकम@चारV राखी संकलन तथा AवAब गन@ बाधा 
पनvछैन । साथै IEE	नगिरएको स्थानको प्रािक्रितक स्रोतमा िनयमानुसार IEE गरी ठेक्का लगाउन बाधा परेको मािननेछैन ।  

८. `ख कटान .सफारVश दःतरु: (१) नीिज जंगलमा उcपाhदत अनसुूची-७ मा उYलेिखत जातका qखह` कटानका ला.ग .सफारVश 
गदा@ यःतो ूकारका qख कटान बापत अनसुूची-७ मा उYलेिखत दःतरु .सफारVस मा~न आएको बखत असलुउपर वडा काया@लयमाफ@ त 
गZरनछे । 

(२) दफा (१) बमोिजमको .सफारVश hदंदा qखको मोटाई १ .मटर भRदा सानो qख कटान गन@ अनमुती hदईन ेछैन । साथै काAटन े
`खको अनपुातमा ते�बर qख रोHन सहमती भएमा माऽ उi ूकारको qख कटानको .सफारVस ूदान गरVन ेछ । 
(३) दफा (१) बमोिजम कडाजातका काठह` कटानका ला.ग .सफारVश hदंदा िजYला बन काया@लयबाट आवँयक अनमुती ूाz भएको 
ूमाण पेश गनु@ पनvछ ।  
९. गो.लया, काठ, दाउरा .नकासीमा सडक उपभोग शYुकः (१) यस गाउँपा.लकाको लगानीमा बनेको गाउँ तथा टोलःतरVय सडक हदैु 
दफा ८. अनसुारको .सफारVश भई कटान भएको काठ दाउरा गो.लया र अRय गाउँपा.लकाबाट यस गाउँपा.लका हदैु .नकासी हनु ेकाठ 
तथा गो.लयामा अनसुूची-८ बमोिजमको सडक उपभोग शYुक लगाईनछे । 

तर अRय गाउँपा.लकाबाट यस गाउँपा.लका हदैु जाने cयःतो काठ तथा गो.लयामा यःतो ूकारको शYुक यस गाउँपा.लकाको .समाना 
ूवेश गनु@ अगावै भiुानी गरेको हकमा शYुक उठाईनेछैन । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको शYुक उठाउन वडा काया@लयका कम@चारV उपल�ध भए .नजह`बाट र सो नभए वडा काया@लयले 
क.मशन hदनेगरV संकलक .नयiु गन@ सaनछेन ्। cयसरV संकलक .नयiु वडाले गरेको भए सोको जानकारV गाउँ काय@पा.लकालाई 
hदन ुपद@छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम .नयiु संकलकह`लाई संकलन गरVएको रकमको बढVमा २५% क.मशन ूदान गZरनछे । संकलकले 
गाउँपा.लकाको संिचत खातामा संक.लत रकम ज"मा गरे प.छ उi क.मशन रकम दाबी गन@ सaनछेन ्।  

१०. सवारV साधन कर;  (१) यःतो कर ूदेश आ.थ@क ऐन, २०७६ अनसुार हनुछे । तर उi ऐनको दफा ३. को उपदफा (२) 
बमोिजमको Zरaसा, अटोZरaसा, Aव�तुीय Zरaसा र पावरAटलरमा अनसुचूी-९ बमोिजमको सवारV साधन कर असलु गZरनछे ।  
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११. सेवा शYुक दःतरुः (१) गाउँपा.लकाले .नमा@ण, संचालन वा _यवःथापन गरेको ःथानीय पूवा@धार र सेवा बापत अनसुूची-१० मा 
उYलेिखत भए बमोिजमको सेवा, शYुक एवं दःतरु असलु उपर गनvछ ।  

(२) दफा (१) बमोिजमको सवेा, शYुक, दःतरु सवेामाहVबाट सवेा ूवाहको बममा वडा, गाउँपा.लकाको काया@लय र .बषयगत 
शाखाहqबाट असलु उपर गZरनेछ । 

(३) ःथानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ र अRय काननुले ःथानीय तहले ूमािणकरण वा .सफारVश गनु@ भनी तोकेको अ.धकार sेऽ 
.भऽमा सवेा अंमेजी माrयामबाट ूामािणत वा .सफारVश गनु@ परेमा .नय.मत ला~न ेदःतरुमा दो_वर दःतरु cयःतो सेवा .लन आउन े
सेवामाहVबाट असलुउपर गZरनछे । 

१२. दkड जZरवाना:- (१) आ.थ@क वष@ २०७६/७७ मा पाथीभरा याङवरक गाउँपा.लका .भऽ कुन ै�यिi वा संःथा वा .नकायले 
ःथानीय काननुको उYलंघन गरेको पाइएमा काय@पा.लकाले दkड जZरवाना गन@ सaनछे।  

(२) यस ऐनको उYलंघन गरेवापत हनु ेदणड र जरVवानाको _यवःथा यसै ऐनमा उYलेख भएकोमा सोहV बमोिजम र उYलेख नभएकोमा 
संघीय र ूदेश काननू बमोिजम हनुछे ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजमको दkड जZरवानाको दर ूच.लत काननु बमोिजम हनुछे । 

१३. कर घटाउन, बढाउन वा छुट hदन सAकने: यस ऐनमा जनुसकैु कुरा उYलेख भएको भएताप.न गाउँ सभाले उपयiु ठानेमा 
तोAकएको कर तथा गैरकरको दर घटाउन, बढाउन वा cयःतो कर शYुक आंिशक वा पूण@ qपमा छुट hदन सaनछे ।  

(२) यस ऐनमा जनु सकैु कुरा उYलेख भएको भएता प.न काय@पा.लकाले उिचत ठानेमा सरकारV काया@लयह`, सरकारV तथा सामदुाAयक 
Aव�ालय, ःवाः�य संःथा र गैरनाफा मलुक संःथालाई यःतो ूकारको कर शYुकको दर पूरै वा आंिशक qपमा घटाउन वा .मनाहा गन@ 
सaनछे ।  

(३) उपदफा (१)  र (२) बमोिजम hदईएको छुट सAुवधाको कसैले दqुपयोग गरेमा वा कुन ैखास ूयोजनका ला.ग छुट सAुवधा ूाz 
गरेकोमा अq ूयोजनका ला.ग ूयोग गरेमा cयसरV छुट hदईएको शYुक, कर रकम असलु उपर गरV सो रकम बराबर जरVवाना समेत 
गZरनछे।   

(४) उपदफा (१) र (२) बमोिजम hदईएको छुट Aववरण ूcयक बष@ राजX शाखाले गाउँ सभामा पेश गनु@ पनvछ । 

(५) यस दफा बमोिजम कर वा शYुक दर घटाएको बढाएको वा छुट hदईएको सूचना गाउँपा.लकाको ःथानीय राजपऽमा ूकाशन 
गनु@ पनvछ । 

१४. कर तथा शYुक संकलन स"बिRध काय@Aवधीः यो ऐनमा भएको _यवःथा अनसुार कर तथा शYुक संकलन स"बिRध काय@Aव.ध 
गाउँपा.लकाले .नधा@रण गन@ सaनछे । 

१५. ू Aबया सर.लकरण वा बाधा अडकाउ फुकाउ गन@ सaन:े ू ःततु कर स"बिRध काननू यस ऐनको काया@Rवयनको चरणमा साव@ज.नक 
शािRत र _यवःथामा गि"भर खलल पगेुको वा साव@ज.नक आवागमनमा अवरोध भएको वा .बपदको कारणले उYलेिखत 
काननूले ूदान गरेको सAुवधा उपभोग गन@ नपाउन ेअवःथा .सज@ना भएमा, कुन ैजAटलता देिखएमा वा उYलेिखत कानून तथा 
यस ऐनको काया@Rवयनमा कुन ैवाधा अ�काउ पन@ गएमा काय@पा.लकाको राजX शाखाले आवँयiानसुार अव.ध थप गन@, 
ूAबया सरलVकरण गन@ वा काया@Rवयनमा देिखएको बाधा अ�काउ फुकुवा गन@ सaनछे। 

 

 



6 
 

अनसूुिच-१:  

 (घरज~गा तथा स"पिjकरको दर एकमpु)  
            q. मा 

ब .स.  स"पिj मूYयाङकन रकम आगमी आ.व.२०७६/७७ का ला.ग 
ूःताAवत दर 

कैAफयत 

१ ५ लाखस"म स"पिj 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:  

घरज~गा बहाल कर (१०%) 
 

घर, ज~गा,  गोदाम, टहरा, क"पाउkड आhद बहालमा .लंदा hदंदा स"झौता रकमको १०% बहाल कर  असलुउपर गZरन ेछ ।  
  
 

अनसूुची-३ 
क) उrयोग �यबसाय तफ@ को दता@ तथा नAवकरण बापतको शYुक 

 

.बबरण १० लाख स"म २५ लाख स"म २५ लाख भRदा बढV 

क) ई�ा भ�ा ५००० ू.तलाख `.१०००  ू.तलाख `. १३०० 

ख) स - मील फ.न@चर उ�ोग ५००० ू.त लाख `.७५० ू.त लाख `. १००० 

ग) कुटानी Aपसानी मील ५०० ू.तलाख `.७५ ू.तलाख `. १०० 

घ) छपाई ूेश  ५०० ू.तलाख `.८० ू.तलाख `. १०० 

ङ) थुaपा, पाउरोटV, बोःकुट उ�ोग ५०० ू.तलाख `.७५ ू.तलाख `. १०० 
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च) कृषी औजार .नमा@ण उ�ोग ५०० ू.तलाख `.५० ू.तलाख `. ३० 

छ) मील उrयोग २००० ू.तलाख `.३०० ू.तलाख `. ४५० 

ज) द~ुध डेरV\छुप� उ�ोग  १००० ू.त लाख `. १२५ ू.त लाख `. १५० 

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

`. १५,००० 

ञ) बसर उ�ोग नAवकरण `. ५००० 

ट) अRय उ�ोगलाई उ�ोगको ूकृ.त हेरV q २००० देखी १,००,०००।-  स"म .लन सAकने । 

 

 
ख) घरेलू उ�ोग दता@ तथा नवीकरण वापत 

िःकमको आधारमा दता@ वपत नवीकरण वपत कैAफयत 

१ लाख qपैया स"मको ५०० ३००  

१ लाख देखी ३ लाखस"म १००० ५००  

३ लाख देखी ५ लाखस"म १५०० ७००  

५ लाख भRदा बढV २५०० १०००  

 
 

ग) अRय _यसायतफ@  
अ. कृAषजRय फम@ दता@ नAवकरण शYुक 

.बबरण ५ लाख 
स"म 

१५ लाख स"म १५ लाख भRदा बढV 

क) कुखुराको फम@ दता@ ७०० ू.तलाख q.२०० ू.तलाख q.३०० 

ख) कुखुराको फम@ नAवकरण ५०० ू.त लाख q.१०० ू.त लाख q.१२५ 

ग) सगुरु\बंगरु फम@ दता@ १००० ू.तलाख q.३०० ू.तलाख q.४०० 

घ) सगुरु बंगरु फम@ नवीकरण ५०० ू.तलाख q.१०० ू.तलाख q.१३५ 

ङ) बाभा\भडेा फम@ दता@ १००० ू.तलाख q.३०० ू.तलाख q.४०० 

च) बाभा\भडेा फम@ नवीकरण ५०० ू.तलाख q.१०० ू.तलाख q.२१२५ 

छ) गाई\भ�सी फम@ दता@  १२०० ू.तलाख q.३०० ू.तलाख q.४५० 

ज) गाई\भ.ैस फम@ नAवकरण ५०० ू.तलाख q.१०० ू.त लाख q.११५ 
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झ) अRय कृAषजRय उcपादनमलुक कृषी समहु दता@ र नAवकरण 
(नगदे वालV, फलफुल खेती, तरकारV वालV, कफ�, िचया, 
अलैची आhद) 

५०० ू.तलाख q.१२० ू.तलाख q.१५० 

ञ) अRय कृAषजRय उcपादनमलुक कृषी फम@ दता@ र नAवकरण 
(नगदे वालV, फलफुल खेती, तरकारV वालV आhद) 

६०० ू.तलाख q. १२५ ू.तलाख q.१४५ 

ट) अRय पशपुRछ� जRय फम@ह` दता@ र नAवकरण ६०० ू.तलाख q. १५० ू.तलाख q.१८० 

 
आ. होमःटे र Zरसोट@ दता@ नवीकरण शYुक 

 

.बबरण ५ लाख स"म १५ लाख स"म १५ लाख भRदा बढV 

क) होमःटे दता@ सामAुहक ५०० ू.तलाख q.१५० ू.तलाख q.२०० 

ख) होमःटे सामAुहक  नAवकरण ३०० ू.तलाख q.७५ ू.तलाख q.१०० 

ग) होमःटे _यिiगत दता@ ३०० ू.तलाख q.५० ू.तलाख q.८० 

घ) होमःटे _यिiगत नवीकरण १५० ू.तलाख q.३० ू.तलाख q.५० 

ङ) Zरसोट@  दता@ १० ,०००  ू.तलाख q.२५०० ू.तलाख q.४००० 

च) Zरसोट@ नवीकरण ५००० ू.तलाख q.१५०० ू.तलाख q.२०००० 

 
 

इ. �यापार �यबसाय तफ@  दता@ तथा नAवकरण बापतको शYुक 
 

ब .स.  _यवसायको ूकार ५ लाख स"म १५ लाखस"म १५ लाख भRदा बढV 

१ Aकराना पसल ४०० हरेक लाखको q.१०० हरेक लाखमा q.१५० 

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

३ होटल (खान ेबःने सAुवधा भएको) ५०० हरेक लाखको q.१२५ हरेक लाखको q.१७५ 

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

५ हाड@वेयर पसल १००० हरेक लाखको q.२५० हरेक लाखको q.३५० 

६ तरकारV तथा फलफूल पसल ५० हरेक लाखको q.६० हरेक लाखको q.७५ 

७ ःटेसनरV, पःुतक, पऽप.ऽका पसल ३५० हरेक लाखको q.१०० हरेकलाखको q.१२५ 
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८ फेRसी कपडा पसल ३०० हरेक लाखको q.१०० हरेक लाखको q.१५० 

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

१० टेलरVङ १५० हरेक लाखको q.७५ हरेक लाखको q.१०० 

११ फ.न@चर पसल ५०० हरेक लाखको q.१२० हरेक लाखको q.१५० 

१२ �ुसन कोिचङ सेRटर १०० हरेक लाखको q.४० हरेक लाखको q.७५ 

१३ दता@वाला मhदरा पसल १५०० हरेक लाखको q.७५० हरेक लाखको q.१००० 

१४ सनु चाँदVपसल  (.नमा@ण समेत) १००० हरेक लाखको q.१०० हरेक लाखको q.१०० 

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

१६ घ.ड रे.डयो, मोवायल लगायत 
इलेaशो.नक पसल 

३०० हरेक लाखको q.१०० हरेक लाखको q.१२५ 

१७ घडी रे.डयो मोवायल आhद मम@त 
सेRटर 

१५० हरेक लाखको  q.५० हरेक लाखको  q.८० 

१८ �यAुटपाल@र,हजाम १०० हरेक लाखको  q.२५ हरेक लाखको  q.४० 

१९ मोटर साईकल, गाडी मम@त सेRटर ५०० हरेक लाखको  q.१२५ हरेक लाखको  q.१८० 

२० मनी शाRसफर १००० हरेक लाखको  q.२५० हरेक लाखको  q.३५० 

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

२२ कःमेAटक ३०० हरेक लाखको  q.१०० हरेक लाखको  q.१५० 

२३ आट@ सेRटर १०० हरेक लाखको   q.४० हरेक लाखको    q.७५ 

२४ फलफुल जडीबटुV र Aवqवा नस@रV २०० हरेक लाखको q. ३० हरेक लाखको  q २० 

 
 

अनसूुची-४ 
 ःथानीय सडक उपभोग शYुक  

(ू.त गोटा ू.त Aशप q. मा) 

ब .स.  सडक दर कैAफयत 

�ाaसी बस �ाभी ठूला गाडी  

१ थेच"बू Ñ Aवता@मोड ५० ८० १००  

२ थेच"ब-ु फूि|लङ ७५ १२५ २००  
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३ .तZरJे Ñ फुङ.लङ ५० ७५ १००  

४ डुमृस-ेथेच"ब-ुफुि|लङ १०० १५० २००  

५ थु"वेhदन- .बता@मोड ५० १०० १५०  

६ नाङखोYयाङ-कामीडाडँा-फुि|लङ ४० ५० १००  

 
अनसूुची-५ 

बहाल .बटौरV शYुक 
ब.स. ज~गा उपयोगको ूAब.त पZरमाण ू.त रोपनी वाAष@क q. कैAफयत 

१ घर बनाई बसेको १००  

२ खेती गरेको भए ५०  

३ टहरो बनाई �यबसाय गरेको १००  

 

अनसूुची-६ 
ढुJा, .गटV, वालवुा दहjर बहjर संकलन तथा .बब� शYुक 

IEE गZरएका ःथानह`मा तोक�एको पZरमाण भRदा बढV नहनु ेगरV ूदेश आ.थ@क ऐन, २०७६ को दफा ८ र अनसुिूच ५ मा 
उYलेख भए अनसुार असलु गरVन े। सोका ला.ग खानीह`को Rयनुjम .बब� तथा संकलन मूYय गाउँकाय@पा.लकाले .नण@य गन@ 
सaनछे ।   

अनसूुची- ७ 
qख कटान .सफारVश शYुक 

१. कुकाठ जःतै पाcले, कटुस, िचलाउने, सYलो, उिjस, लामपाते आhद Ñ ू.तगोटा २०० 
२. कडा काठजRय- जःतै खयर, चाप, ओखर, साल, .ससौ आhद--------- ू.तगोटा १००० 

 
अनसूुिच-८ 

काठ तथा गो.लया .नकासी गदा@ सडक उपभोग शYुक 
 

साधन काठको ूकार  ू.त एकाई 
मूYय 

काठको ूकार  ू.त एकाई 
मूYय 

कैAफयत 

�ाaटर कुकाठ जःतै पाcले, कटुस, 
िचलाउने, सYलो, उिjस आhद 

५००।- कडा काठ जRय )जःतै साल, 
चाप, ओखर, खयरआhद(  

१५००।- िजYला वनबाट 
आवँयक ूकृया 
पूरा गरेका भएमाऽ 

शक “ १०००। “ ३०००।- 

Aशपर “ ७५० “ २०००।- 
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अनसूुची-९ 

सवारV साधन कर 
 

ब.स. सवाZर साधनको नाम बाAष@क करको दर कैAफयत 

१ अटो Zरaसा ३०००  

२ ई-Zरaसा (इलेaशो.नक Zरaसा) ३०००  

३ पावर Aशलर १५००  

    

 
अनसूुिच-१० 

सेवा शYुक तथा दःतरु 
 

ब .स.  Aववरण .सफाZरस\ूमािणत दःतरु कैAफयत 

१ .नवदेन दःतरु २०  

    

२ नागZरकता स"बिRध .सफाZरस   

 अनसुूची १ नागरVकता .सफारVस  २००  

 ू.त.लपी .सफारVस २५०  

 अनसुूची ३ .सफाZरस ५००  

 सनाखत स"बRधी .सफाZरस ५००  

 नागZरकता .बबरण संशोधन .सफाZरस ६००  

 नागZरकता संशोधन .सफाZरस १०००  

    

३ ज~गाको ॐेःता काया@Rवयन र दता@ .सफाZरस    

 बजार sेऽ र राजमाग@संग जो.डएको ज~गा ू.त रोपनी ५००  

 माभेल सडकले जो.डएको ज~गा ू.त रोपनी १००  

 क�ची सडकले जो.डएको ज~गा ू.त रोपनी ७५  
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 अRय ज~गा ू.त रोप.न ५०  

    

४ ज~गाको चार AकYला ूमािणत )ू.त Aकjा(    

 १५ रोप.न स"म ५००  

 ३० रोपनी स"म  ७००  

 ३० रोपनी भRदा बढV  १०००  

    

५  ज~गा चार AकYला .सफाZरश    

 १५ रोपनी स"म ५००  

 ३० रोपनी स"म ७००  

 ३० रोपनी भRदा बढV १०००  

    

६ घर ज~गा मूYयाङकन र आ"दानी ूमािणत   

 घर ज~गाको मूYयाङकन ू.तहजार ` ५  

 आ"दानी ूमािणत ू.तहजार ` ५  

 .बrयाथ� .भषा ूयोजको ला.ग २५% छुट  

    

७ घरबाटो ूमािणत ५००  

    

८  धनीपूजा@मा घर कायम ५००  

    

९ ज~गा स"बRधी अRय .सफारVश   

 पूजा@मा Aववरण संशोधन ५००  

 पूजा@ हराएको ५००  

 ज~गा नरबढV कायम १०००  
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 AफYडAकताबमा भएको तर ज~गाधनी ूमाणपूजा@ ूाz नभएको ज~गा 
कायमका ला.ग .सफारVस 

१०००  

    

१० पेRसन स"बRधी .सफारVश   

 पेRसन नामसारV १०००  

 पZरवार .बवरण ूमाणीत ५००  

 रहल पेRसन जीAवत .सफाZरस १०००  

    

११ घर सानv .सफाZरस   

 एक तले घरको काठ १०००  

 दईु वा सो भRदा बढV 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 नAवकरण २५००  

 .ब.भ� समूह दता@ बापत जःतै: मAहला, बाल, aलब, सांःकृ.तक पZरवार, 
खेलकुद, टोल .बकास, भजन Aकत@न मRडलV आhद 

१०००  

 .ब.भ� समूह नAवकरण ५००  

 नीिज Aव�ालय दता@, 
 

 

 पूव@ ूाथ.मक कsा ःथापना तथा संचालन अनमु.त hदन २००० वडाले अनमु.त hदन े

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

 माrया.मक तह १००००  

 नीिज Aव�ालय कsा थप २०००  

 .निज Aव�ालय नवीकरण वाAष@क २५००  

 Aविjय संःथा तथा सहकारV दता@, नAवकरण  
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 AबAष सहकारV दता@ ५०००  

 बचत तथा रVण सहकारV दता@ ८०००  

 बहMुेशीय सहकारV दता@ १००००  

 सवै ूकारका सहकारV सिूचकरण तथा नवीकरण २५००  

 खारेजी २५००  

 Aवjीय संःथा सूिचकरण तथा अनमुती १००००,  

 सहकारV, Aवjीय संःथा पAहYयै दता@ भएकोमा सिूचकरण गनv ३०००  

 "क" वग@को बैक वा Aविjय संःथालाई काम गनv अनमुती १००००  

 "ख" वग@को बैक वा Aविjय संःथालाई काम गनv अनमुती ७०००  

 "ग" वग@को बैक वा .बjीय संःथालाई काम गनv अनमु.त ५०००  

१३ अRय .सफाZरस   

 नाता ूमािणत ३००  

 ःथायी बसोवास, चाल चलन ूमािणत ३००  

 जRम मृcय,ु AववाAहत, अAववाAहत ूमािणत ३००  

 बैदेिशक रोजगार ूमािणत ५००  

 कर चiुा ूमािणत ५००  

 Aव�तु(.मटर बaस) जडान, टे.लफोन जडान, धारा जडान .सफाZरस ३००  

 नावालक पZरचय पऽ .सफाZरस २००  

 दईु वटा नाम भएको �यिi एउटै भएको ूमािणत, .सफाZरस २००  

 आhदवासी\जनजाती, द.लत, अYपसं�यक, मिुःलम, मधेसी, Aपछडा वग@ 
.सफाZरस ूमािणत 

२००  

 आ.थ@क स"प�ता भएको .सफाZरस १०००  

 आ.थ@क .बप�ता भएको .सफाZरस १००  

 पZरवाZरक Aववरण ूमािणत ३००  

 यसमा उYलेिखत नभएका .सफाZरस ूकृ.त हेरV ५००  

१५ कपालV तमसकु ूमािणत 
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 क) १ लाख qपैया स"मको कपा.ल तमसकु भए ५००  

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

        ग) ५ लाख भRदा बढV कपालV तमसकु भए ू.त लाख ` ४००  

१६  घर नaसा पास    

 खर वा Aटनको छानो भएको घर (ू.त वग@ फुट) २  

 RCC कंकृट घर ू.त बग@ फूट ५  

१७ घर नaसा कायम 
 

 

 खरको छानो भएको एक तले घर २००  

 खरको छानो भएको २ वा सोभRदा बढV तला भएको घर ३००  

 टVनको छानो भएको १ तले गर ३००  

 Aटनको छानो भएको २ तले घर ५००  

 ३ वा सोभRदा बढV तला भएको Aटनको 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 सोभRदा बढV तले  ५०००  

१८ .बब� आय   

 परुाना सामान दाउरा काठ .बब� .ललामबाट  

 फारम .बAब बापत (ू.त फरम) १०  

 ऐन, .नयमावलV, काय@Aवधी, गाउँपाX@ िचऽ, बैठकको ूमािणत ू.त.लपी 
आhद  

ू.त पेज ` . 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 टेRडर आhदको कागजपऽ .बब� साव@ज.नक खरVद ऐन र 
.नयमावलV अनसुार 

 

१९ दkड सजाय   

 ३५ hदन .भऽको घटना दता@मा कुनै Aक.समको शYुक नला~न े ०  
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 ३५ hदन नािघ दता@ हनु आएका घटना दता@मा .न"नानसुारका .बल"ब 
शYुक ला~नेछ  

  

 १. पि करण .बल"ब शYुक ५०  

 २. पि करण सेवा शYुक ५०  

 ३. पंिजकरण ू.त.लपी २००  

 ४. पंिजकरण ूमाण पऽ संशोधनको अनमुती ३००  

 ५. पंिजकरण संशोधनको प.छको ूमाण पऽ ५००  

२० सज@मीन मचुYुका ूमािणत ५००  

२१ कRसलुर स"बिRध कागजात भेZरAफकेशन १,०००।-  

२२ "घ" वग@को .नमा@ण �यवसायीको लाइसेRस ईजाजत    
 

दता@ शYुक १५,०००।- नयाँ दता@ वा नामसाZर 
पछ� कि"तमा ५ बष@ 
नामसाZर वा बेच.बखन 
गन@ नपाईन े

 
नAवकरण शYुक ३,०००।- 

 
नामसारV तथा हक हःताRतरण शYुक १०,०००।- 

२३ मMुा दता@ शYुक  २००।-  

२४ �ाभी ईिaवपमेRट संचालनको अनमुती बापत   

 ठूलो एaजाभटेर १०,०००।-  

 सानो ज.ेसबी ३०००  

 रोलर ३०००  

२५ _यवसाय फम@ मौजदुा सूचीमा सूिचकृत हनु १,०००  

 
नोटः- उYलेिखत सबै ूकारको .सफाZरसह`लाई 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 आRतरVक आ"दानीको अनमुान                 
 q. 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 
ूsपेण 

आ.व. २०७७/७८ 
को ूsपेण 

१ घरज~गा तथा स"पिj कर 
(मालपोत समेत) 

७७३ ७०० ७८० ८०० ९०० 

२ घरज~गा बहाल कर ३००९ ७० ६३ ८० ९० 

३ �यबसाय कर (दता@ 
नवीकरण समेत) 

१०६ १७० १२८ १८० २०० 

४ बहाल .बटौरV शYुक ० ० ० ० ० 

५ पाAक@ ङ शYुक ० ० ० ० ० 

६ जडीबटुV, कवाडी र 
जीवजRत ुकर 

० ० ० ० ० 

७ सेवा शYुक (.सफारVस 
दःतरु .बल"ब शYुक 
समेत) 

१२७ ७०० ४२९ ७०० ८०० 

८ अRय Aववध २४५ ४५० ३६० ५०० ६०० 

९ ढुJा .गटV बालवुा (दहjर 
बहjर) संककलन तथा 
.बब� शYुक 

० ७८० ५६५ ९०० १००० 

 ज"मा ४२६० २८७० २३२९ ३१६० ३५९० 

 

 

 

 

 

 


