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उMेNय र कारण
पाथीभरा याङवरक गाउँपा.लकाको अथ@ स"बिRध KSतावलाई काया@Rवयन गन@ केहV कर तथा गैरकर राजX, शुYक, दSतुर र जZरवाना
लगाउन, लगाई राखेकोलाई चालू रा], हेरफेर गन@ र गाउँपा.लकाको राजX Kशासन स"बिRध _यवSथाह` तोaन समेत आवNयक
भएकोले KSतुत Aवधेयक पेश गनु@ परे को हो ।
KSतुत Aवधेयकको _यवSथाले राजX, कर, शुYक, दSतुरको .नधा@रण, cयSतो राजX, कर, शुYक र दSतुरको दर बढाउन, घटाउन वा
आंशीक वा पूरै छु ट hदने _यवSथाको अ.तZरi स"पिj कर, घरबहाल कर, केहV सवारV साधन कर, सेवा शुYक दSतुर, _यवसाय
कर, भुमीकर तथा मालपोत, दkड जरVवाना, सडक उपभोग, KाAm.तक nोतको उपभोगबापतको शुYक र कर .नधा@रण गZरएको छ ।

op_य:- यो Aवधेयक अथ@ Aवधेयक हो ।

(रनमाया गुqङ)
उपाrयs
पाथीभरा याङवरक गाउँपा.लका
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पाथीभरा याङवरक गाउँपा.लकाको अथ@ स"बRधी KSतावलाई काया@Rवयन गन@ बनेको Aवधेयक
KSतावनाः पाथीभरा याङवरक गाउँपा.लकाको आ.थ@क वष@ २०७६\७७ को अथ@ स"बिRध KSतावलाई काया@Rवयन गन@का .न.मj
राजX संकलन गनv, Sथानीय कर लगाउने, करको दर घटाउने, बढाउने, छु ट hदने तथा राजX Kशासन स"बRधी कानूनी _यवSथा गन@
वाwछनीय भएकोले,
नेपालको सं.बधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोिजम पाथीभरा याङवरक गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१. संिsz नाम र Kार"भः (१) यस ऐनको नाम “आ.थ@क ऐन, २०७६”

रहेको छ ।

(२) यो ऐन स"वत् २०७६ साल {ावण १ गते बुधबारका hदन देिख पाथीभरा या|वरक गाउँपा.लका sे}मा लागु हुनछ
े ।
२. घर ज~गा तथा स"पिj करः (१) पाथीभरा याङवरक गाउँपा.लकाको sे} .भ} आ.व. २०७६/७७ का ला.ग अनुसूची (१)

बमोिजम घर ज~गा तथा स"पिj कर लगाईने र असुल उपर गZरने छ ।
२) उपदफा (१) बमोिजमको कर करदाताले स"बिRधत वडा काया@लयमा गई भुiान गनु@ पनvछ। साथै यSतो कर संकलनका ला.ग
वडा काया@लयले समय समयमा तोकेकोको Sथानह`बाट सूचना Kशारण गरV संकलन गन@ सaनेछ ।
३) Kच.लत संघीय आ.थ@क ऐन बमोिजम घर र सोले चचvको ज~गामा घरज~गा कर र अRय ज~गामा स"पिj कर गरV एकमुp qपमा
घरज~गा तथा स"पिj कर संकलन गरVनेछ ।
४) सालबसालV qपमा Aवगतमा मालपोत कर, स"पिj कर तथा भुमीकर संकलन गरVदै आएकोमा करदाताबाट cयSतो कर वaयौता
रहेको भए उi बaयौता रकमका अ.तZरi १०% थप गरV एकमुp संकलन गरVनेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोिजमको चालू आ.व.को कर आ.व. २०७६/७७ को पAहलो चौमा.सक (का.त@क मसाRत) .भ}ै भुiानी गन@
आउने करदातालाई .तनु@ पनv करमा २०% छु टको _यवSथा गZरएको छ ।
(६) यस दफा बमोिजमको कर संकलनलाई .नय.मत र _यविSथत बनाउनका ला.ग गाउँपा.लकाको काया@लय, वडाह` र Aवषयगत
शाखाह`ले कुनै Kकारको सेवा .लदा/hदं दा यस दफा बमोिजमको कर .तरे को Kमाणलाई आधार बनाउन सaनेछन् ।
३. घर वहाल करः (१) पाथीभरा याङवरक गाउँपा.लका sे} .भ} सरकारV तथा गैरसरकारV संघ संSथा, नीिज sे}, कुनै _यिi वा

संSथाले भवन, घर, पसल, ~यारे ज, गोदाम, टहरा, छपर, ज~गा वा पोखरV पूरै वा आंिशक तवरले वहालमा hदएकोमा अनुसूची (२)
बमोिजम घर ज~गा वहाल कर लगाइने र असूल गZरनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको कर यस गाउँपा.लकाƒारा भुiानी हुने भएमा भुiानीकै mममा र अRय करदाताको हकमा बहालमा
लगाउँने „यिi वा संSथाबाट संकलन गZरनेछ ।
४. _यवसाय करः (१) गाउँपा.लका sे} .भ} _यापार, _यवसाय, उ…ोग, नीिज वा सामूAहक फम@ वा सेवा .लने hदने फम@, क"प.न वा

ँ ीगत लगानी तथा आ.थ@क कारोवारका आधारमा अनुसूची-३ बमोिजम _यवसाय दता@ तथा नवीकरण
„यबसायीबाट उi _यवसायको पुज
शुYक लगाईने र असुल उपर गZरनेछ ।
(२) दफा (१) बमोिजमको कर तथा शुYक _यवसायीले वडा काया@लय वा गाउँ काय@पा.लकाको काया@लयमा गई भुiानी 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 एकमुp उठाईनेछ ।
५. Sथानीय सडक उपभोग शुYक: (१) गाउँपा.लका sे} .भ} अनुसूची-४ मा उYलेिखत सडकह`को उपभोग गरे वापत सवारV

साधनह`बाट अनुसूची-४ बमोिजम Sथानीय सडक उपभोग शुYक लगाइने र असुल उपर गZरनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको कर सवारVधनीह`बाट एकमुp वा गाउँपा.लकाबाट कम@चारV खटाएर वा नीिज sे}लाई करार गरV कर
संकलन गराई राजX संकलन गरVनेछ ।
६. बहाल बटौरV शुYकः गाउँपा.लका sे} .भ}का प.त@, अईलानी तथा सरकारV ज~गा कुनै _यिi वा संSथाले घर टहरा, दोकान,

_यवसाय वा खे.त गरV उपभोग गरे कोमा अनुसूची-५ बमोिजमको वहाल .बटौरV कर लगाईने र असुल उपर गZरने छ ।
(१) Kदे श आ.थ@क ऐन, २०७६ को दफा (८) र सोको अनुसच
ु ी-

7. ढु Jा, .गटV बालुवा (दहjर बहjर) सं कलन तथा .बm‡ शुYक:

६ बमोिजम यस गाउँपा.लकाको Kारि"भक वातावरिणय परVsण (IEE) भएका Sथानह`बाट तोAकएका पZरमाणमा ढुJा, .गटV, वालुवा
(नदVजRय दहjर बहjर) को उcखनन, Aवm‡ .बतरण गZरनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको शुYक संकलनका ला.ग गाउँपा.लकाको बैठकले .नधा@रण गरे को Rयुनतम पZरमाण रकमबाट नघˆने गरV
यस गाउँपा.लकामा दता@, नAवकरण गरे का ढुJा, .गटV वालुवा संकलन तथा Aवm‡ गनv दता@वाल _यवसायीह` बीच बढाबढ K.तSपधा@
गरV गराई संकलन तथा AवAm गZरनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमको रकम गाउँपा.लकाको Sथानीय Aवभा‰य कोषमा ज"मा गरV सोको ४०% Kदे श संिचत कोषमा र ६०%
Sथानीय संिचत कोषमा दािखला गZरनेछ ।
(४) दफा (१) बमोिजमको शुYक संकलनका ला.ग ठे Šा नलागेमा गाउँपा.लकाले आ‹नै कम@चारV राखी संकलन तथा AवAm गन@ बाधा
पनvछैन । साथै IEE नगिरएको स्थानको प्रािक्रितक स्रोतमा िनयमानुसार IEE गरी ठे क्का लगाउन बाधा परेको मािननेछैन ।
८. `ख कटान .सफारVश दSतुर: (१) नीिज जंगलमा उcपाhदत अनुसूची-७ मा उYलेिखत जातका qखह` कटानका ला.ग .सफारVश

गदा@ यSतो Kकारका qख कटान बापत अनुसूची-७ मा उYलेिखत दSतुर .सफारVस मा~न आएको बखत असुलउपर वडा काया@लयमाफ@त
गZरनेछ ।

(२) दफा (१) बमोिजमको .सफारVश hदं दा qखको मोटाई १ .मटर भRदा सानो qख कटान गन@ अनुमती hदईने छैन । साथै काAटने
`खको अनुपातमा ते„बर qख रोHन सहमती भएमा मा} उi Kकारको qख कटानको .सफारVस Kदान गरVने छ ।

(३) दफा (१) बमोिजम कडाजातका काठह` कटानका ला.ग .सफारVश hदं दा िजYला बन काया@लयबाट आवNयक अनुमती Kाz भएको
Kमाण पेश गनु@ पनvछ ।
९. गो.लया, काठ, दाउरा .नकासीमा सडक उपभोग शुYकः (१) यस गाउँपा.लकाको लगानीमा बनेको गाउँ तथा टोलSतरVय सडक हुदै

दफा ८. अनुसारको .सफारVश भई कटान भएको काठ दाउरा गो.लया र अRय गाउँपा.लकाबाट यस गाउँपा.लका हुदै .नकासी हुने काठ
तथा गो.लयामा अनुसूची-८ बमोिजमको सडक उपभोग शुYक लगाईनेछ ।
तर अRय गाउँपा.लकाबाट यस गाउँपा.लका हुदै जाने cयSतो काठ तथा गो.लयामा यSतो Kकारको शुYक यस गाउँपा.लकाको .समाना
Kवेश गनु@ अगावै भुiानी गरे को हकमा शुYक उठाईनेछैन ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको शुYक उठाउन वडा काया@लयका कम@चारV उपल„ध भए .नजह`बाट र सो नभए वडा काया@लयले
क.मशन hदनेगरV संकलक .नयुi गन@ सaनेछन् । cयसरV संकलक .नयुi वडाले गरे को भए सोको जानकारV गाउँ काय@पा.लकालाई
hदनु पद@छ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम .नयुi संकलकह`लाई संकलन गरVएको रकमको बढVमा २५% क.मशन Kदान गZरनेछ । संकलकले
गाउँपा.लकाको संिचत खातामा संक.लत रकम ज"मा गरे प.छ उi क.मशन रकम दाबी गन@ सaनेछन् ।
१०. सवारV साधन कर; (१) यSतो कर Kदे श आ.थ@क ऐन, २०७६ अनुसार हुनछ
े । तर उi ऐनको दफा ३. को उपदफा (२)

बमोिजमको Zरaसा, अटोZरaसा, Aव…ुतीय Zरaसा र पावरAटलरमा अनुसच
ू ी-९ बमोिजमको सवारV साधन कर असुल गZरनेछ ।
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११. सेवा शुYक दSतुरः (१) गाउँपा.लकाले .नमा@ण, संचालन वा _यवSथापन गरे को Sथानीय पूवा@धार र सेवा बापत अनुसूची-१० मा

उYलेिखत भए बमोिजमको सेवा, शुYक एवं दSतुर असुल उपर गनvछ ।
(२) दफा (१) बमोिजमको सेवा, शुYक, दSतुर सेवा•ाहVबाट सेवा Kवाहको mममा वडा, गाउँपा.लकाको काया@लय र .बषयगत
शाखाहqबाट असुल उपर गZरनेछ ।
(३) Sथानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ र अRय कानुनले Sथानीय तहले Kमािणकरण वा .सफारVश गनु@ भनी तोकेको अ.धकार sे}
.भ}मा सेवा अं•ेजी माrयामबाट Kामािणत वा .सफारVश गनु@ परे मा .नय.मत ला~ने दSतुरमा दो_वर दSतुर cयSतो सेवा .लन आउने
सेवा•ाहVबाट असुलउपर गZरनेछ ।
१२. दkड जZरवाना:- (१) आ.थ@क वष@ २०७६/७७ मा पाथीभरा याङवरक गाउँपा.लका .भ} कुनै „यिi वा संSथा वा .नकायले

Sथानीय कानुनको उYलंघन गरे को पाइएमा काय@पा.लकाले दkड जZरवाना गन@ सaनेछ।
(२) यस ऐनको उYलंघन गरे वापत हुने दणड र जरVवानाको _यवSथा यसै ऐनमा उYलेख भएकोमा सोहV बमोिजम र उYलेख नभएकोमा
संघीय र Kदे श कानून बमोिजम हुनछ
े ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमको दkड जZरवानाको दर Kच.लत कानुन बमोिजम हुनछ
े ।
१३. कर घटाउन, बढाउन वा छु ट hदन सAकने: यस ऐनमा जुनसुकै कुरा उYलेख भएको भएताप.न गाउँ सभाले उपयुi ठानेमा

तोAकएको कर तथा गैरकरको दर घटाउन, बढाउन वा cयSतो कर शुYक आंिशक वा पूण@ qपमा छु ट hदन सaनेछ ।
(२) यस ऐनमा जुन सुकै कुरा उYलेख भएको भएता प.न काय@पा.लकाले उिचत ठानेमा सरकारV काया@लयह`, सरकारV तथा सामुदाAयक
Aव…ालय, SवाSŽय संSथा र गैरनाफा मुलक संSथालाई यSतो Kकारको कर शुYकको दर पूरै वा आंिशक qपमा घटाउन वा .मनाहा गन@
सaनेछ ।
(३) उपदफा (१)

र (२) बमोिजम hदईएको छु ट सुAवधाको कसैले दुqपयोग गरे मा वा कुनै खास Kयोजनका ला.ग छु ट सुAवधा Kाz

गरे कोमा अq Kयोजनका ला.ग Kयोग गरे मा cयसरV छु ट hदईएको शुYक, कर रकम असुल उपर गरV सो रकम बराबर जरVवाना समेत
गZरनेछ।
(४) उपदफा (१) र (२) बमोिजम hदईएको छु ट Aववरण Kcयक बष@ राजX शाखाले गाउँ सभामा पेश गनु@ पनvछ ।
(५) यस दफा बमोिजम कर वा शुYक दर घटाएको बढाएको वा छु ट hदईएको सूचना गाउँपा.लकाको Sथानीय राजप}मा Kकाशन
गनु@ पनvछ ।
१४. कर तथा शुYक सं कलन स"बिRध काय@Aवधीः यो ऐनमा भएको _यवSथा अनुसार कर तथा शुYक संकलन स"बिRध काय@Aव.ध

गाउँपा.लकाले .नधा@रण गन@ सaनेछ ।
१५. KAmया सर.लकरण वा बाधा अडकाउ फुकाउ गन@ सaने: KSतुत कर स"बिRध कानून यस ऐनको काया@Rवयनको चरणमा साव@ज.नक

शािRत र _यवSथामा गि"भर खलल पुगेको वा साव@ज.नक आवागमनमा अवरोध भएको वा .बपदको कारणले उYलेिखत
कानूनले Kदान गरे को सुAवधा उपभोग गन@ नपाउने अवSथा .सज@ना भएमा, कुनै जAटलता देिखएमा वा उYलेिखत कानून तथा
यस ऐनको काया@Rवयनमा कुनै वाधा अ•काउ पन@ गएमा काय@पा.लकाको राजX शाखाले आवNयiानुसार अव.ध थप गन@,
KAmया सरलVकरण गन@ वा काया@Rवयनमा दे िखएको बाधा अ•काउ फु कुवा गन@ सaनेछ।
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अनुसूिच-१:
(घरज~गा तथा स"पिjकरको दर एकमुp)
q. मा
m.स.

स"पिj मूYयाङकन रकम

आगमी आ.व.२०७६/७७ का ला.ग

कैAफयत

KSताAवत दर

१

५ लाखस"म स"पिj हुने करदाता

१५०

२

५००००१ देखी १० लाखस"म

थप K.त लाखको

३

१०,००,००१ दे खी २५ लाखस"म

थप K.तलाखको

४

२५,००,००१ दे खी ५० लाखस"म

थप K.तलाखको

३५

४

५०,००,००१ दे खी १ करोडस"म

थप K.त लाखको

४०

५

१००००००१ दे खी मा.थ सबैमा

थप K.त लाखको

७५

१९
३०

अनुसूिच-२:
घरज~गा बहाल कर (१०%)
घर, ज~गा, गोदाम, टहरा, क"पाउkड आhद बहालमा .लंदा hदं दा स"झौता रकमको १०% बहाल कर असुलउपर गZरने छ ।

अनुसूची-३
क) उrयोग „यबसाय तफ@को दता@ तथा नAवकरण बापतको शुYक
.बबरण

१० लाख स"म

२५ लाख स"म

२५ लाख भRदा बढV

क) ई‘ा भ‘ा

५०००

K.तलाख `.१०००

K.तलाख `. १३००

ख) स -मील फ.न@चर उ…ोग

५०००

K.त लाख `.७५०

K.त लाख `. १०००

ग) कुटानी Aपसानी मील

५००

K.तलाख `.७५

K.तलाख `. १००

घ) छपाई Kेश

५००

K.तलाख `.८०

K.तलाख `. १००

ङ) थुaपा, पाउरोटV, बोSकुट उ…ोग

५००

K.तलाख `.७५

K.तलाख `. १००
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च) कृषी औजार .नमा@ण उ…ोग

५००

K.तलाख `.५०

K.तलाख `. ३०

छ) •ील उrयोग

२०००

K.तलाख `.३००

K.तलाख `. ४५०

ज) दु~ध डेरV\छु प” उ…ोग

१०००

K.त लाख `. १२५

K.त लाख `. १५०

झ) mसर उ…ोग Sथापना संचालनको

`. १५,०००

ईजाजत तथा दता@
ञ) mसर उ…ोग नAवकरण

`. ५०००

ट) अRय उ…ोगलाई उ…ोगको Kकृ.त हेरV

q २००० देखी १,००,०००।- स"म .लन सAकने ।

ख) घरे लू उ…ोग दता@ तथा नवीकरण वापत
िSकमको आधारमा

दता@ वपत

नवीकरण वपत

१ लाख qपैया स"मको

५००

३००

१ लाख दे खी ३ लाखस"म

१०००

५००

३ लाख दे खी ५ लाखस"म

१५००

७००

५ लाख भRदा बढV

२५००

१०००

कैAफयत

ग) अRय _यसायतफ@
अ. कृAषजRय फम@ दता@ नAवकरण शुYक
.बबरण

५ लाख

१५ लाख स"म

१५ लाख भRदा बढV

स"म

क) कुखुराको फम@ दता@

७००

K.तलाख q.२००

K.तलाख q.३००

ख) कुखुराको फम@ नAवकरण

५००

K.त लाख q.१००

K.त लाख q.१२५

ग) सुगरु \बंगरु फम@ दता@

१०००

K.तलाख q.३००

K.तलाख q.४००

घ) सुगरु बंगरु फम@ नवीकरण

५००

K.तलाख q.१००

K.तलाख q.१३५

ङ) बा–ा\भेडा फम@ दता@

१०००

K.तलाख q.३००

K.तलाख q.४००

च) बा–ा\भेडा फम@ नवीकरण

५००

K.तलाख q.१००

K.तलाख q.२१२५

छ) गाई\भ—सी फम@ दता@

१२००

K.तलाख q.३००

K.तलाख q.४५०

ज) गाई\भै.स फम@ नAवकरण

५००

K.तलाख q.१००

K.त लाख q.११५
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झ) अRय कृAषजRय उcपादनमुलक कृषी समुह दता@ र नAवकरण

५००

K.तलाख q.१२०

K.तलाख q.१५०

ञ) अRय कृAषजRय उcपादनमुलक कृषी फम@ दता@ र नAवकरण

६००

K.तलाख q. १२५

K.तलाख q.१४५

ट) अRय पशुपRछ˜ जRय फम@ह` दता@ र नAवकरण

६००

K.तलाख q. १५०

K.तलाख q.१८०

(नगदे वालV, फलफु ल खेती, तरकारV वालV, कफ‡, िचया,
अलैची आhद)

(नगदे वालV, फलफु ल खेती, तरकारV वालV आhद)

आ. होमSटे र Zरसोट@ दता@ नवीकरण शुYक
.बबरण

५ लाख स"म

१५ लाख स"म

१५ लाख भRदा बढV

क) होमSटे दता@ सामुAहक

५००

K.तलाख q.१५०

K.तलाख q.२००

ख) होमSटे सामुAहक नAवकरण

३००

K.तलाख q.७५

K.तलाख q.१००

ग) होमSटे _यिiगत दता@

३००

K.तलाख q.५०

K.तलाख q.८०

घ) होमSटे _यिiगत नवीकरण

१५०

K.तलाख q.३०

K.तलाख q.५०

ङ) Zरसोट@ दता@

१००००,

K.तलाख q.२५००

K.तलाख q.४०००

च) Zरसोट@ नवीकरण

५०००

K.तलाख q.१५००

K.तलाख q.२००००

इ. „यापार „यबसाय तफ@ दता@ तथा नAवकरण बापतको शुYक
m.स.

_यवसायको Kकार

५ लाख स"म

१५ लाखस"म

१५ लाख भRदा बढV

१

Aकराना पसल

४००

हरे क लाखको q.१००

हरे क लाखमा q.१५०

२

िचया नाSता पसल

१५०

हरे क लाखको q.५०

हरे क लाखको q.२८०

३

होटल (खाने बSने सुAवधा भएको)

५००

हरे क लाखको q.१२५

हरे क लाखको q.१७५

४

थान कपडा पसल

५००

हरे क लाखको q.१५०

हरे क लाखको q.२००

५

हाड@वेयर पसल

१०००

हरे क लाखको q.२५०

हरे क लाखको q.३५०

६

तरकारV तथा फलफूल पसल

५०

हरे क लाखको q.६०

हरे क लाखको q.७५

७

SटेसनरV, पुSतक, प}प.}का पसल

३५०

हरे क लाखको q.१००

हरे कलाखको q.१२५
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८
९

फेRसी कपडा पसल
औषधी पसल (पसु औषधी समेत)

३००

हरे क लाखको q.१००

हरे क लाखको q.१५०

१५०

हरे क लाखको q.५०

हरे क लाखको q.८००

१०

टे लरVङ

१५०

हरे क लाखको q.७५

हरे क लाखको q.१००

११

फ.न@चर पसल

५००

हरे क लाखको q.१२०

हरे क लाखको q.१५०

१२

™ुसन कोिचङ सेRटर

१००

हरे क लाखको q.४०

हरे क लाखको q.७५

१३

दता@वाला मhदरा पसल

१५००

हरे क लाखको q.७५०

हरे क लाखको q.१०००

१४

सुन चाँदVपसल (.नमा@ण समेत)

१०००

हरे क लाखको q.१००

हरे क लाखको q.१००

१५

भाँडा पसल

७००

हरे क लाखको q.१५०

हरे क लाखको q.२००

१६

घ.ड रे .डयो, मोवायल लगायत

३००

हरे क लाखको q.१००

हरे क लाखको q.१२५

१५०

हरे क लाखको q.५०

हरे क लाखको q.८०

इलेašो.नक पसल
१७

घडी रे .डयो मोवायल आhद मम@त
सेRटर

१८

„युAटपाल@र,हजाम

१००

हरे क लाखको q.२५

हरे क लाखको q.४०

१९

मोटर साईकल, गाडी मम@त सेRटर

५००

हरे क लाखको q.१२५

हरे क लाखको q.१८०

२०

मनी šाRसफर

१०००

हरे क लाखको q.२५०

हरे क लाखको q.३५०

२१

मासु पसल

५००

हरे क लाखको q.१२०

हरे क लाखको q.१६०

२२

कSमेAटक

३००

हरे क लाखको q.१००

हरे क लाखको q.१५०

२३

आट@ सेRटर

१००

हरे क लाखको

हरे क लाखको

२४

फलफु ल जडीबुटV र Aवqवा नस@रV

२००

हरे क लाखको q. ३०

q.४०

q.७५

हरे क लाखको q २०

अनुसूची-४
Sथानीय सडक उपभोग शुYक
(K.त गोटा K.त Ašप q. मा)

m.स.

सडक

दर

कैAफयत

™ाaसी

बस

›ाभी ठू ला गाडी

१

थेच"बू Ñ Aवता@मोड

५०

८०

१००

२

थेच"बु- फूि|लङ

७५

१२५

२००
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३

.तZरJे Ñ फु ङ.लङ

५०

७५

१००

४

डुमस
ृ -े थेच"बु-फु ि|लङ

१००

१५०

२००

५

थु"वेhदन- .बता@मोड

५०

१००

१५०

६

नाङखोYयाङ-कामीडाँडा-फु ि|लङ

४०

५०

१००

अनुसूची-५
बहाल .बटौरV शुYक
m.स.

ज~गा उपयोगको KAm.त

पZरमाण K.त रोपनी वाAष@क q.

१

घर बनाई बसेको

१००

२

खेती गरे को भए

५०

३

टहरो बनाई „यबसाय गरे को

१००

कैAफयत

अनुसूची-६
ढु Jा, .गटV, वालुवा दहjर बहjर सं कलन तथा .बm‡ शुYक
IEE गZरएका Sथानह`मा तोक‡एको पZरमाण भRदा बढV नहुने गरV Kदे श आ.थ@क ऐन, २०७६ को दफा ८ र अनुसिू च ५ मा
उYलेख भए अनुसार असुल गरVने । सोका ला.ग खानीह`को Rयुनjम .बm‡ तथा संकलन मूYय गाउँकाय@पा.लकाले .नण@य गन@
सaनेछ ।

अनुसूची- ७
qख कटान .सफारVश शुYक
१. कुकाठ जSतै पाcले, कटुस, िचलाउने, सYलो, उिjस, लामपाते आhद Ñ K.तगोटा २००
२. कडा काठजRय- जSतै खयर, चाप, ओखर, साल, .ससौ आhद--------- K.तगोटा १०००

अनुसूिच-८

काठ तथा गो.लया .नकासी गदा@ सडक उपभोग शुYक
साधन

काठको Kकार

K.त एकाई

काठको Kकार

मूYय

™ाaटर

कुकाठ जSतै पाcले, कटुस,

K.त एकाई

कैAफयत

मूYय

५००।-

कडा काठ जRय ,जSतै साल)

िचलाउने, सYलो, उिjस आhद

१५००।-

(खयरआhद ,ओखर ,चाप

आवNयक Kकृया

šक

“

१०००।

“

३०००।-

Ašपर

“

७५०

“

२०००।-

10

िजYला वनबाट
पूरा गरे का भएमा}

अनुसूची-९
सवारV साधन कर
m.स.

सवाZर साधनको नाम

बाAष@क करको दर

१

अटो Zरaसा

३०००

२

ई-Zरaसा (इलेašो.नक Zरaसा)

३०००

३

पावर Ašलर

१५००

कैAफयत

अनुसूिच-१०
सेवा शुYक तथा दSतुर
m.स.

Aववरण

.सफाZरस\Kमािणत दSतुर

१

.नवेदन दSतुर

२०

२

नागZरकता स"बिRध .सफाZरस

३

अनुसूची १ नागरVकता .सफारVस

२००

K.त.लपी .सफारVस

२५०

अनुसूची ३ .सफाZरस

५००

सनाखत स"बRधी .सफाZरस

५००

नागZरकता .बबरण संशोधन .सफाZरस

६००

नागZरकता संशोधन .सफाZरस

१०००

ज~गाको nे Sता काया@Rवयन र दता@ .सफाZरस

बजार sे} र राजमाग@संग जो.डएको ज~गा K.त रोपनी

५००

•ाभेल सडकले जो.डएको ज~गा K.त रोपनी

१००

क•ची सडकले जो.डएको ज~गा K.त रोपनी

७५
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कैAफयत

अRय ज~गा K.त रोप.न

४

५

६

५०

ज~गाको चार AकYला Kमािणत (K.त Aकjा)

१५ रोप.न स"म

५००

३० रोपनी स"म

७००

३० रोपनी भRदा बढV

१०००

ज~गा चार AकYला .सफाZरश

१५ रोपनी स"म

५००

३० रोपनी स"म

७००

३० रोपनी भRदा बढV

१०००

घर ज~गा मूYयाङकन र आ"दानी Kमािणत

घर ज~गाको मूYयाङकन K.तहजार

` ५

आ"दानी Kमािणत K.तहजार

` ५

.बrयाथ” .भषा Kयोजको ला.ग

२५% छु ट

७

घरबाटो Kमािणत

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 Kमाणपूजा@ Kाz नभएको ज~गा

१०००

कायमका ला.ग .सफारVस

१०

११

१२

पेRसन स"बRधी .सफारVश

पेRसन नामसारV

१०००

पZरवार .बवरण Kमाणीत

५००

रहल पेRसन जीAवत .सफाZरस

१०००

घर सानv .सफाZरस

एक तले घरको काठ

१०००

दुई वा सो भRदा बढV तले घरको काठ

२५००

सं Sथा दता@

NGO”S काम गन@को ला.ग अनुम.त वापत

५०००

NGO”S लाई अनुभवको Kमाण प} वापत

५०००

NGO”S दता@

५०००

NGO”S नAवकरण

२५००

.ब.भž समूह दता@ बापत जSतै: मAहला, बाल, aलब, सांSकृ.तक पZरवार,

१०००

खेलकुद, टोल .बकास, भजन Aकत@न मRडलV आhद
.ब.भž समूह नAवकरण

५००

नीिज Aव…ालय दता@,

पूव@ Kाथ.मक कsा Sथापना तथा संचालन अनुम.त hदन

२०००

वडाले अनुम.त hदने

Kाथ.मक तहको Sथापना र संचालन अनुम.त

५०००

गा.पा. बाट

माrया.मक तह

१००००

नीिज Aव…ालय कsा थप

२०००

.निज Aव…ालय नवीकरण वाAष@क

२५००

Aविjय सं Sथा तथा सहकारV दता@, नAवकरण
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१३

AmAष सहकारV दता@

५०००

बचत तथा रVण सहकारV दता@

८०००

बहुMेशीय सहकारV दता@

१००००

सवै Kकारका सहकारV सूिचकरण तथा नवीकरण

२५००

खारे जी

२५००

Aवjीय संSथा सूिचकरण तथा अनुमती

१००००,

सहकारV, Aवjीय संSथा पAहYयै दता@ भएकोमा सूिचकरण गनv

३०००

"क" वग@को बैक वा Aविjय संSथालाई काम गनv अनुमती

१००००

"ख" वग@को बैक वा Aविjय संSथालाई काम गनv अनुमती

७०००

"ग" वग@को बैक वा .बjीय संSथालाई काम गनv अनुम.त

५०००

अRय .सफाZरस

नाता Kमािणत

३००

Sथायी बसोवास, चाल चलन Kमािणत

३००

जRम मृcयु, AववाAहत, अAववाAहत Kमािणत

३००

बैदेिशक रोजगार Kमािणत

५००

कर च ुiा Kमािणत

५००

Aव…ुत(.मटर बaस) जडान, टे.लफोन जडान, धारा जडान .सफाZरस

३००

नावालक पZरचय प} .सफाZरस

२००

दुई वटा नाम भएको „यिi एउटै भएको Kमािणत, .सफाZरस

२००

आhदवासी\जनजाती, द.लत, अYपसंŸयक, मुिSलम, मधेसी, Aपछडा वग@

२००

.सफाZरस Kमािणत

१५

आ.थ@क स"पžता भएको .सफाZरस

१०००

आ.थ@क .बपžता भएको .सफाZरस

१००

पZरवाZरक Aववरण Kमािणत

३००

यसमा उYलेिखत नभएका .सफाZरस Kकृ.त हेरV

५००

कपालV तमसुक Kमािणत
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क) १ लाख qपैया स"मको कपा.ल तमसुक भए

५००

ख) १ लाख दे खी ५ लाख स"मको कपा.ल तमसुक भए

K.त लाख ` . २००

ग) ५ लाख भRदा बढV कपालV तमसुक भए
१६

१७

१८

K.त लाख ` ४००

घर नaसा पास

खर वा Aटनको छानो भएको घर (K.त वग@ फु ट)

२

RCC कंकृट घर K.त बग@ फूट

५

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 पŠी घर १ तले

१५००

RCC ढलान भएको पŠी घर २ तले

३५००

RCC ढलान भएको पŠी घर ३ वा सोभRदा बढV तले

५०००

.बm‡ आय

पुराना सामान दाउरा काठ .बm‡

.ललामबाट

फारम .बAm बापत (K.त फरम)

१०

ऐन, .नयमावलV, काय@Aवधी, गाउँपाX@ िच}, बैठकको Kमािणत K.त.लपी

K.त पेज ` ५ .(A4

आhद

साईज)

काया@लयको कागजात .लखत उतार K.त.लपी K.त पेज

४

.संगल साईज

काया@लयको कागजात .लखत उतार K.त.लपी K.त पेज

७

डबल साईज

.ब.डङ टे Rडर आhदको कागजप} .बm‡

साव@ज.नक खरVद ऐन र
.नयमावलV अनुसार

१९

दkड सजाय
३५ hदन .भ}को घटना दता@मा कुनै Aक.समको शुYक नला~ने
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०

३५ hदन नािघ दता@ हुन आएका घटना दता@मा .न"नानुसारका .बल"ब
शुYक ला~नेछ

१. पि करण .बल"ब शुYक

५०

२. पि करण सेवा शुYक

५०

३. पंिजकरण K.त.लपी

२००

४. पंिजकरण Kमाण प} संशोधनको अनुमती

३००

५. पंिजकरण संशोधनको प.छको Kमाण प}

५००

२०

सज@मीन मुच ुYका Kमािणत

५००

२१

कRसुलर स"बिRध कागजात भेZरAफकेशन

१,०००।-

२२

"घ" वग@को .नमा@ण „यवसायीको लाइसेRस ईजाजत

दता@ शुYक

१५,०००।-

नAवकरण शुYक

३,०००।-

नामसारV तथा हक हSताRतरण शुYक

१०,०००।-

२३

मुMा दता@ शुYक

२००।-

२४

›ाभी ईिaवपमेRट सं चालनको अनुमती बापत

२५

ठू लो एaजाभेटर

१०,०००।-

सानो जे.सबी

३०००

रोलर

३०००

_यवसाय फम@ मौजुदा सूचीमा सूिचकृत हुन

१,०००

नोटः- उYलेिखत सबै Kकारको .सफाZरसह`लाई अं•ज
े ीमा तयार गदा@ दो„बर दSतुर .लईनेछ ।
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नयाँ दता@ वा नामसाZर
पछ˜ कि"तमा ५ बष@
नामसाZर वा बेच.बखन
गन@ नपाईने

अनुसूिच-११

आगमी आ.व. २०७६/७७ र आ.व. २०७७/७८ का ला.ग आRतरVक आ"दानीको अनुमान
q. हजारमा
m.स.

१

शीष@क

घरज~गा तथा स"पिj कर

आ.व.

चालू आ.व.को

चा.लु.आ.व.को

आगमी आ.व.

आ.व. २०७७/७८

२०७४/७५

संशो.धत अनुमान

हाल स"मको

२०७६/७७ को

को Ksेपण

वाSत.बकता

Ksेपण

७७३

७००

७८०

८००

९००

(मालपोत समेत)
२

घरज~गा बहाल कर

३००९

७०

६३

८०

९०

३

„यबसाय कर (दता@

१०६

१७०

१२८

१८०

२००

नवीकरण समेत)
४

बहाल .बटौरV शुYक

०

०

०

०

०

५

पाAक@ङ शुYक

०

०

०

०

०

६

जडीबुटV, कवाडी र

०

०

०

०

०

१२७

७००

४२९

७००

८००

जीवजRतु कर
७

सेवा शुYक (.सफारVस
दSतुर .बल"ब शुYक
समेत)

८

अRय Aववध

२४५

४५०

३६०

५००

६००

९

ढुJा .गटV बालुवा (दहjर

०

७८०

५६५

९००

१०००

४२६०

२८७०

२३२९

३१६०

३५९०

बहjर) संककलन तथा
.बm‡ शुYक
ज"मा
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