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अर्थथक ऐन, २०७९ 
(अबँखुरेैनी गाईँपालिकाको ऄथथ सम्बलधध प्रस्ताविाइ कायाथधवयन गनथ बनेको ऐन) 

 
प्रमाणीकरण लमलत  

          २०७९/०३/२७ 
 

प्रस्तावना: अँबुखैरेनी गाँईपालिकाको अर्थथक वषथ २०७९/८० को ऄथथ सम्बलधध 

प्रस्ताविाइ कायाथधवयन गनथको लनलमत्त स्थानीय कर िगाईन तथा शुल्क संकिन गनथ र 

राजस्व प्रशासन सम्बलधध कानूनी ब्यवस्था गनथ वाञ्छनीय भएकोिे,नेपािको संलवधान 

धारा २२८ को ईपधारा (२) बमोलजम अँबखुैरेनी  गाईँपालिका गाईँ सभािे यो ऐन 

बनाएको छ ।  

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भः  

(१) यस ऐनको नाम “अर्थथक ऐन, २०७९” रहकेो छ । 
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(२) यो ऐन २०७९ साि श्रावण १ गते दलेख २०८० अषाढ मसाधत सम्म 

अँबुखैरेनी गाईँपालिका िेत्र लभत्र िागू हुनेछ । 

२. पररभाषाः लवषय वा प्रसङ्गिे ऄको ऄथथ निागेमाः 

क) “ऐन” भन्नािे “अबँखुरेैनी गाईँपालिकाको अर्थथक ऐन, २०७९“ िाइ 

सम्झनुपछथ । 

ख) “कायथपालिका” भन्नािे अँबुखैरेनी गाईँपालिका, गाईँ कायथपालिका 

िाइ सम्झनुपछथ । 

ग) “गाईँपालिका” भन्नािे अँबुखैरेनी गाईँपालिकािाइ सम्झनुपछथ । 

घ) “फमथ” भन्नािे प्रचलित कानून बमोलजम दताथ भए वा नभएको जुनसुकै 

फमथ सम्झनुपछथ । 

ङ) “व्यलतत्त” भन्नािे यस ऐन बमोलजम कर लतनुथपने दालयत्व भएको 

जुनसुकै व्यलतत्त सम्झनुपछथ । 

च) “सभा” भन्नािे अँबुखरेैनी गाईँपालिकाको सभा सम्झनुपछथ । 

छ) “सलंवधान” भन्नािे नेपािको संलवधान सम्झनुपछथ । 

ज) “तोककए बमोलजम” भन्नािे यस ऐन ऄनुसार बने्न लनयम, लनदलेशका 

तथा कायथलवलधमा तोककए बमोलजम भने्न सम्झनुपछथ । 

झ) “दहत्तर बहत्तर” भन्नािे नदीजधय वस्त ु वा नदीनािा तथा खोिामा 

तैररएर बसेका काठ, दाईरा वा यस्तै प्रकारका वस्तु सम्झनुपछथ । 

ञ) “बनकस” भन्नािे खर र ऄधय  यस्तै प्रकारका खरजधय वस्तु सम्झनुपछथ 

। 

३. सम्पलत्त तथा भलूमकर (मािपोत): 

(१) गाईँपालिकािे अफ्नो िेत्रालधकार लभत्रका घर र जग्गामा सम्पलत्त तथा 

भूलमकर िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ । 

(२) ईपदफा (१) ऄनुसार सम्पलत्त कर िगाईदा घर र सो घरिे चचेको जग्गामा 

सम्पलत्त कर िगाइ बाँकी जग्गा घर नभएको ऄधय जग्गामा भूलमकर 

(मािपोत) िगाआनेछ । 



 

cfFa'v}/]gL ufpFkflnsf4f/f k|sflzt   efu !, v08 ^, ;+Vof !, @)&( ;fn 

  
 

3 
अर्थथक ऐन, २०७९ 

 
 

(३) चािु अ.व मा करदातािे एक पटक सम्पलत्त तथा भूलमकर लतररसके पश्चात 

नामसारी/लवक्री/ऄशंवडंा गरेको खण्डमा ऄरको करदातािे सोही चािु अ.व 

मा कर लतनथ पने छैन ।  

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको िालग घरिे चचेको जग्गा भन्नािे सो घरिे 

ओगटेको जग्गाको िेत्रफि र ऄलधकतम सो िेत्रफि बराबरको थप जग्गा 

सम्झनुपछथ । 

(४) गाईँपालिका िेत्रलभत्र िगाने सम्पलत्त तथा भूलमकरको दर ऄनुसूलच (१)  

बमोलजम हुनेछ । 

(५) ईपदफा (१) बमोलजम सम्पलत्त तथा भूलमकर िागू हुनु भधदा ऄगालड 

(अ.व.२०७३/०७४ भधदा ऄगाडी) को भूलमकर(मािपोत) ऄसूि गदाथ कर 

रकम त्यस वखतको दर/रेट ऄनुसार नै कर ऄसिु ईपर गररनेछ । 

(६) रलजष्टशेन प्रयोजनको िालग मािपोत कायाथिय तनहुिँे तयार गरेको 

घरजग्गाको मूल्यांकनिाइ न ै सम्पलत्त कर प्रयोजनको िालग घर तथा 

जग्गाको मूल्यांकनको अधार मालननेछ । मािपोत कायाथियको मूल्यांकनमा 

घरको मूल्यांकन नभएको ऄवस्थामा गाईँपालिकाबाट भएको मूल्यांकन 

ऄनुसार कर ऄसूि गररनेछ । 

(७) चािु अर्थथक वषथको सम्पलत्त तथा भूलमकर सोही अर्थथक वषथको पौष 

मसाधत सम्ममा बुझाएमा िाग्ने करमा १० % (प्रलतशत) छुट गरर ऄसूि 

गररनेछ । 

(८) चािु अर्थथक वषथको सम्पलत्त तथा भूलमकर सोही अर्थथक वषथको ऄसार 

मसाधत सम्ममा पलन नबुझाएमा ऄनुसूलच (२) बमोलजम जररवाना समेत थप 

गरी िाग्ने कर ऄसुि ईपर गररनेछ ।  

४. बहाि करः  

  गाईँपालिका िेत्रलभत्र कूिनै पलन व्यलतत्त वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेज, 

गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा, पोखरी पूरै वा अंलसक तवरिे बहािमा कदएमा 

ऄनुसूची  (३) बमोलजम बहाि कर िगाआने र ऄसुि गररनेछ । बहाि कर कलम्तमा 
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तीन मलहना बराबरको हुने गरी त्रैमालसक साथ साथै चौमालसक तथा वार्थषक 

रुपमा दालखिे गनुथपनछे । 

५. व्यवसाय करः 

(१) गाईँपालिका िेत्रलभत्र संचािन गररने सब ै प्रकारका ईद्योग, व्यापार, 

व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत िगानी र अर्थथक कारोवारका अधारमा 

अँबुखैरेनी गाईँपालिकाको व्यवसाय ऐन तथा लनयमाविी नबनुनजेि ऄनुसूची 

(४) बमोलजम व्यवसाय कर िगाआने र ऄसुि ईपर गररनेछ । 

(२) चािु अर्थथक वषथको व्यवसाय कर सोही अर्थथक वेषको पौष मसाधत 

सम्ममा बुझाएमा िाग्ने कर रकमको १० प्रलतशत छुट कदइनेछ । तर 

(३) चािु अर्थथक वषथको व्यवसाय कर सोही अर्थथक वषथको ऄसार मसाधत 

सम्ममा पलन नबुझाएमा िाग्न ेकर रकमको २५ प्रलतशत जररवाना समेत थप 

गरी कर रकम ऄसूि गररनेछ । 

(४) अ.व.२०७९/८० श्रावण दलेख िाग ूहुने गरी मलहिा, दलित र ऄपाङ्गको 

नाममा ईद्योग/फमथ/व्यवसाय दताथ गदाथ वखत दताथ दस्तुरमा ५० प्रलतशत छुट र 

वार्थषक करमा १० प्रलतशत छुट हुनेछ । 

६. जलडबटुी, जीवजधत ुर कवाडी करः  

(१) गाईँपालिका िेत्रलभत्र कूिनै व्यलतत्त वा ससं्थािे उन, खोटो, जलडबुटी, 

बनकस, कवाडी माि र प्रचलित कानूनिे लनषेध गररएका जीवजधतु बाहकेका 

ऄधय मृत वा माररएका जीवजधतुको हाड, लसङ्ग, प्वाख, छािा जस्ता वस्तुको 

व्यवसालयक कारोवार गरे वापत ऄनुसूची (५)  बमोलजम कर िगाआने र ऄसुि 

ईपर गररनेछ । 

(२) ऄनुसूची (५) मा रहकेो कूिनै प्रावधान प्रदशे कानूनसंग बालझएमा 

बालझएको हद सम्ममा प्रदशे कानूनको प्रावधान िागू हुनेछ । 

७. सवारी साधन करः 

(१) गाईँपालिका िेत्रलभत्र संचािन गररने सवारी साधनहरूमा ऄनुसचूी (६) 

बमोलजम व्यवसाय कर िगाआने र ऄसुि ईपर गररनेछ । 



 

cfFa'v}/]gL ufpFkflnsf4f/f k|sflzt   efu !, v08 ^, ;+Vof !, @)&( ;fn 

  
 

5 
अर्थथक ऐन, २०७९ 

 
 

(२) ऄनुसूची (६) मा रहकेो कूिनै प्रावधान प्रदशे कानूनसंग बालझएमा 

बालझएको हद सम्ममा प्रदशे कानूनको प्रावधान िागू हुनेछ । 

८. लवज्ञापन करः  

(१) गाईँपालिका िेत्रलभत्र हुने लवज्ञापनमा  ऄनुसूची (७) बमोलजम लवज्ञापन 

कर िगाआने र ऄसुि ईपर गररनेछ । 

(२) ऄनुसूची (७) मा रहकेो कूिनै प्रावधान प्रदशे कानूनसंग बालझएमा 

बालझएको हद सम्ममा प्रदशे कानूनको प्रावधान िागू हुनेछ ।  

९. मनोरञ्जन करः  

(१) गाईँपालिका िेत्रलभत्र मनोरञ्जन व्यवसाय सवेामा ऄनुसूची (८) बमोलजम 

मनोरञ्जन कर िगाआने र ऄसुि ईपर गररनेछ । 

(२) ऄनुसूची (८) मा रहकेो कूिनै प्रावधान प्रदशे कानूनसंग बालझएमा 

बालझएको हद सम्ममा प्रदशे कानूनको प्रावधान िागू हुनेछ  

१०. बहाि लबटौरी शलु्कः  

गाईँपालिका िेत्रलभत्र अफूिे लनमाथण रेखदखे वा सञ्चािन गरेका ऄनुसूची (९) 

बमोलजमका हाटबजार वा पसिमा सोही ऄनुसूचीमा भएको व्यवस्था ऄनुसार 

बहाि लबटौरी शुल्क िगाआने र ऄसुि ईपर गररनेछ । 

११. पार्ककङ शलु्क तथा गाईँपालिकाि ेतोककएको स्थानमा िगाआन ेकरः  

(१) गाईँपालिका िेत्रलभत्र पार्ककङ्ग गररएका सवारी साधनहरूको तथा 

गाईँपालिकािे तोककएको स्थानमा ऄनुसूची (१०) बमोलजम पार्ककङ शुल्क तथा 

ऄधय शुल्क िगाआन ेर ऄसुि ईपर गररनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम पार्ककङ्ग शुल्क तथा तोककएको स्थानमा िागाइने 

ऄधय शुल्कका सम्बधधमा गाईँपालिकािे अवस्यकता बमोलजम संशोधन गनथ 

सके्नछ । 

११. टे्रककङ, कोयोककङ, तयानोलयङ, बलधजजलम्पङ, लजपफ्िाएर याथलफ्टङ शलु्कः  

गाईँपालिका िेत्रलभत्र ऄनुसूची (११) बमोलजम टे्रककङ, कायाककङ, तयानोलयङ, 

बलधजजलम्पङ, लजपफ्िाएर याथलफ्टङ शुल्क िगाआने र ऄसुि ईपर गररनेछ । 

१२. सवेा शलु्क र दस्तरुः  
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गाईँपालिकािे ईपिब्ध गराईने सेवाहरूमा ऄनुसूची (१२) बमोलजम सेवा, शुल्क 

र दस्तुर िगाआने र ऄसिु ईपर गररनेछ । 

१३. पयथटन शलु्कः 

(१) गाईँपालिकािे पयथटकीय  िेत्रको रुपमा तोकेका अफ्ना िेत्रालधकारलभत्र 

प्रवेश गने पयथटकहरूबाट ऄनुसूची (१३) बमोलजम पयथटन शुल्क ऄसुि ईपर 

गररनेछ । 

(२) ऄनुसूची (१३) मा रहकेो कूिनै प्रावधान प्रदशे कानूनसंग बालझएमा 

बालझएको हद सम्ममा प्रदशे कानूनको प्रावधान िागू हुनेछ । 

१४. प्राकृलतक स्रोत साधन ईपयोग करः  

(१) गाईँपालिकािे अफ्नो िेत्रलभत्र रहकेा प्राकृलतक स्रोत साधन जस्तै बग्न े

नदीनािा तथा खोिाबाट लनस्कने बािुवा, लगटी, ग्रावेि तथा सावथजलनक वा 

लनजी जग्गामा सञ्चालित खानीबाट लनस्कने ढुङ्गा, लगटी, स्िटे, बािुवा, 

चुनढङ्गा, खरीढुङ्गा, दहत्तर बहत्तर अम्दीमा ऄनुसूची (१४) बमोलजम कर 

िगाइ ऄसुि ईपर गररनेछ । 

(२) ऄनुसूची (१४) मा ईल्िेलखत करको दर प्रदशे कानूनसंग बालझएमा 

बालझएको हदसम्म प्रदशे कानूनमा ईल्िेलखत करको दर ऄनुसार कर ऄसुि ईपर 

गररनेछ । 

(३) गाईँपालिकाबाट ऄनुमलत नलिइ खानी सञ्चािन, लवकक्र लवतरण र चोरी 

लनकासी गरेको पाआएमा ऄनुसूची (१४) बमोलजम जररवाना िाग्नेछ । 

(४) प्राकृलतक स्रोत साधन ईत्खनन गद ै गरेको लनयधत्रण गरर जररवाना को 

दायरामा सहयोग गने सम्बलधधत लनकाय, व्यलिहरूिाइ प्रोत्साहन स्वरुप 

जररवाना रकमको २५ % प्रोत्साहन भत्ता गाईँपालिकािे कदनेछ । 

१५. वातावरण शलु्क 

(१) गाईँपालिकािे अफ्नो िेत्रलभत्रको प्राकृलतक साधन तथा स्थानीय ईत्पादन 

वस्तुहरू अफ्नो िेत्र ऄलधकार वालहर िैजादा वातावरणमा पनथ जाने िलत 

धयूनीकरण गनथ ऄनुसूची १५ बमोलजम शुल्क िगाआने र ऄसुि ईपर गररने छ । 
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(२) दर प्रदशे कानूनसंग बालझएमा बालझएको हदसम्म प्रदशे कानूनमा 

ईल्िेलखत करको दर ऄनुसार कर ऄसुि ईपर गररनेछ । 

१६. कर छुटः  

यस ऐन बमोलजम कर शुल्क दस्तुर वा महसुि लतने दालयत्व भएका व्यलतत्त वा 

संस्थाहरूिाइ कूिनै पलन ककलसमको 

छुट कदइन े छैन । तर गाईँ सभाको लवषशे व्यवस्था, दीगथ रोगी, अर्थथक रुपि े

लवपन्न व्यलतत्त र प्राकृलतक प्रकोप 

तथा महामारी  लवपत्तीका कारण काबु बालहरको पररलस्थलत सजृना भएमा 

दामासाहीिे प्रभाव ऄवलधको कर छुट 

कदन सककनेछ । 

१७. कर दालखिाः  

रकम कफताथ सम्बधधमा गाईँपालिकाको खातामा कूिनै व्यवसालयक फमथ वा 

व्यलतत्तिे अधतररक राज्व  खातामा 

दालखिा गरेको रकम जुन प्रयोजनका िालग दालखिा गरेको हो सोही प्रयोजनको 

काम गदाथ गाईँपालिकाको  

अदशेिे ऄसमथथ दलेखएमा ईतत्त राज्व  दालखिा गने व्यलतत्त वा फमथिाइ कफताथ 

कदन सककनेछ । 

१८. कर तथा शलु्क सकंिन सम्बलधध कायथलवलधः  

यो ऐनमा भएको व्यवस्था ऄनुसार कर तथा शुल्क संकिन सम्बलधध कायथलवलध 

गाईँपालिकािे तोके ऄनुसार हुनेछ । 
 

ऄनसुचुी-१ 

दफा ३ संग सम्बलधधत 

सम्पलत्त तथा भलूमकरको मलू्याकंन रकम रु. 

लस.नं. 

अबँुखरेैनी गा.पा.को  सम्पलत्त तथा भलूमकरको मलू्याकंन 

रकम रु. 

प्रश्तालवत 

सम्पलत्त तथा 

भलूमकर 

(वार्थषक रु.) 
दलेख सम्म 

१ १ २००००० १०० 

२ २००००१ ६००००० १५० 
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२८ ४७५००००१ ५००००००० ६०००० 

२९ ५ करोड भधदा मालथ  प्रलत हजार रु.२  

 
 
 

अबँुखरेैनी गाईँपालिकाको सम्पलत्त तथा भलूमकरको िालग जग्गाको धयनूतम मलू्याकंन रकम प्रलत रोपनी रु. 

क्र.सं

. 

ह
ाि

क
ो 

व
ड

ा 
न

.ं 
स

ाल
व

क
क

ो 

व
ड

ा 
न

.ं 

प्र
य

ोज
न

 

जग्गाको लववरण 

प्रस्तालवत धयनूतम 

प्रलत रोपनी मलू्य 

रु. 
कैकफयत 

1 
 १ १ व्य

ा

प
ा

रर
क

 सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं १/क, पृथ्वी राजमागथसंग 

जोलडएको दायाँबायाँ 2662000 

 



 

cfFa'v}/]gL ufpFkflnsf4f/f k|sflzt   efu !, v08 ^, ;+Vof !, @)&( ;fn 

  
 

9 
अर्थथक ऐन, २०७९ 

 
 

२ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं १/झ पृथ्वी राजमागथमा पन े 2129600  

३ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं १/झ को मस्याथङ्गदी नदीको 

लडिलभर िेत्र  425920 

  

४ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं १/क लभलत्र पक्की मोटर 

मागथसँग जोलडएको दायाँबायाँ 1540000 
 

५ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं१।क बाहके अँधीमुि मोटर 

मागथसंग जोलडएको दायाँबायाँ 1540000 
 

६ 

अ
व

लस
य

 

सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं१/क को लभत्री कच्ची सडकको 

दायाँबायाँ 1064800 

  

७ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं१/क को कच्ची सडकमा पने   1331000 
  

८ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं१/ट को लभत्री कच्ची सडकको 

दायाँबायाँ 1064800 

 

९ 

कृ
लष

 

 

सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं१/झ को पाखो जग्गा 133100 
  

१० सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं१/झ को खेत जग्गा 266200   

११ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं१/क मा पन ेऄधय जग्गा 292820   

१२ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं१/ट मा पन ेऄधय जग्गा   133100   

१४ 

2 

व्य
ा 

सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा २/ग पृथ्वी राजमागथसंग 

जोलडएको दायाँबायाँ   2662000 

  

१५ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं२।ग लभत्री पक्की मोटर मागथसँग 

जोलडएको दायाँबायाँ 1760000 
 

१६ अ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं२/ग को कच्ची सडकमा पन े 1331000   

१७ कृ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं२/ग मा पन ेऄधय जग्गा  292820   

१८ 

2 

3 

व्य
ाप

ार
र
क

 

सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं३/ख, ३/ग पृथ्वी राजमागथको 

मोहडामा पने जग्गा 1863400 

  

१९ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं३/ख, ३/ग लभलत्र पक्की मोटर 

मागथसँग जोलडएको दायाँबाया  1540000 
 

२० सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं३/ख, ३/ग को मस्याथङ्गदी 

लडि लभर िेत्र (सडकको मोहडासमेत) 133100 

 

२१ अ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं३/ख, ३/ग  कच्ची सडकमा पने  1197900  

२३ 

कृ
 

सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं३/ख, ३/ग को खेत जग्गा  127776   

२४ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं३/ख, ३/ग को पाखो जग्गा  106480   

२५ 

4 

व्य
ाप

ार
र
क

 

सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं४/ख पृथ्वी राजमागथको 

मोहडामा पने जग्गा  1863400 

  

२६ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं४।ख लभलत्र पक्की मोटर मागथसँग 

जोलडएको दायाँबाया  1540000 
 

२७ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं४।ख नतसाको मस्याथङ्गदी 

लडि लभर िेत्र ( सडकको मोहडासमेत) 133100 
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२८ अ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं४।ख कच्ची सडक मा पने जग्गा 1197900  

२९ 

कृ
लष

 सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं४।ख खेत जग्गा  127776   

३० सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं४।ख पाखो जग्गा  106480   

३१ 

५ 

व्य
ा.

 

सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं५/ग र ५/घ पृथ्वी राजमागथको 

मोहडामा पने  2662000 

 

३२ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं५/ग र ५/घ को मस्याथङ्गदी 

लडि लभरसंग जोलडएको जग्गा (सडकको मोहडासमेत)  266200 

 

३३ 

अ
व

. 

सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं५/ग र ५/घ को लभत्री पक्की 

सडक  2129600 

  

३४ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं५/ग र ५/घ को लभत्री कच्ची 

सडक   1197900 

  

३५ 
  

कृ

. 

सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं५/ग र ५/घ मा पने ऄधय जग्गा  

199650 

  

३६ 

3 

६ 

व्य
ाप

ार
र
क

 

सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं६/घ पृथ्वी राजमागथ र गोखाथ 

राजमागथसंग जोलडएको जग्गा  6388800 

  

३७ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं६/घ को गोरखा जान ेपुरानो 

सडकसंग जोलडएको जग्गा  4259200 

  

३८ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं६/घ को मस्याथङ्गदी लडि लभर 

िेत्रमा पने मस्याथङ्गदी बािज्योती बोर्थडङ्ग स्कुि देलख 

गोरखा जान ेपुिसम्म सडकको मोहडा सलहत दलिणतफथ  पने 399300 

  

३९ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं६/झ को पृथ्वी राजमागथसंग 

जोलडएको जग्गा  5590200 

  

४९ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं६/घ को पृथ्वी राजमागथसंग 

जोलडएको जग्गा 1597200 

  

४१ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं६/घ को चक्रपथ सडकको 

दायाँबायाँ पने जग्गा  4259200 

  

४२ 

6 

अ
व

लस
य

 

सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं६/घ र ६।झ बाहके लछम्के्व री 

पयथटन मागथ पक्की सडकको दाँयाबायाँ 660000 
 

४३ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं६/घ र ६।झ मा पन ेपक्की 

सडकको दाँयाबायाँ 3960000 
 

४४ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं६/घ को लभत्री कच्ची सडकको 

दायाँबायाँ पने  3460600 

  

४५ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं६/झ को ढकािटार जान ेपक्की 

सडकको मोहडामा पन ेजग्गा  4259200 

  

४६ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं ६/झ को कच्ची सडकसँग 

जोलडएको जग्गा 3194400 

  

४७ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं ६/छ को कच्ची सडकसँग 

जोलडएको जग्गा 1331000 

  

४८ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं ६/ट को कच्ची सडकसँग 1064800   
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जोलडएको जग्गा 

४९ 

कृ
लष

 

सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं ६/घ को ऄधय जग्गा  532400   

५० सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं ६/ट को ऄधय जग्गा 266200  

५१ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं ६/छ को ऄधय जग्गा 399300 
 

५२ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं ६/झ को ऄधय जग्गा 399300  

५३ 

4 

7 व्य
ाप

ार
र
क

 

सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं७/घ को पृथ्वी राजमागथसंग 

जोलडएको जग्गा 1597200 

  

५४ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं७/घ को मस्याथङ्गदी लडि 

लभरसंग जोलडएको जग्गा (सडकको मोहडासमेत) 133100 

 

५५ लछम्के्व री पयथटन मागथको पक्की सडकको दाँयाबायाँ 660000  

५६ अ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं७/घ को कच्ची सडकमा पन े 1064800  

५७ कृ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं७/घ को ऄधय जग्गा  266200   

५८ 

८ 

व्य
ाप

ार
र
क

 

सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं८/घ को पृथ्वी राजमागथको 

मोहडासंग जोलडएको जग्गा  1597200 

  

५९ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं८/च को पृथ्वी राजमागथको 

मोहडासंग जोलडएको जग्गा 1597200 

  

६० सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं८/घ र ८/च को मस्याथङ्गदी 

लडि लभरसंग जोलडएको जग्गा (सडकको मोहडासमेत) 133100 

 

६१ 

अ
व

. सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं८/घ को कच्ची सडकमा पन े 1064800   

६२ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं८/च को कच्ची सडकमा पने  1064800  

६३ 

कृ
लष

 सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं८/घ को ऄधय जग्गा  266200 
  

६४ सत्रसय अँबुखैरेनी नतशा न.ं८/च कोऄधय जग्गा  266200   

६५ 

१

-

६ 

  
  
  
  
  
  

१-

९  

  

मालथ ईल्िेलखत भएका नतशा नं. बाहकेका अँबुखैरेनी गा.पा. 

ऄधतगथत पन ेकच्ची सडकमा पने जग्गा 

479160 
 

 

 मालथ ईल्िेलखत भएका नतशा नं. बाहकेका अँबुखैरेनी गा.पा. ऄधतगथत पन ेऄधय कृषी 

जग्गाहरू 

 

६६   ऄब्बि खेत  55902   

६७   दोयम खेत 42592   

६८   सीम खेत 37268   

६९   चाहार खेत 33275   

७०   ऄब्बि पाखो 19965   

७१   दोयम पाखो  18634   

७२   सीम पाखो  17303   

७३   चाहार पाखो  15972   

७४ १ 

- व्य
ा.

 लछम्के्व री पयथटन मागथको पक्की सडकको दाँयाबायाँ 550000  

७५ ५ बुद्ध सस मागथको दाँयाबायाँ पने जग्गा 968000  
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७६ -

६ 
९ 

 

अ सालवक १३ लवसे लहिेखकथ (हाि लछम्के्व री र देईरािी) 

गा.लव.स.को कच्ची सडकमा पन े 69696 

  

 सालवक १३ लवसे लहिेखकथ (हाि लछम्के्व री र देईरािी) गा.लव.स.को ऄधय कृषी 

जग्गाहरू 

 

७७ 

कृ

लष 

 
 

ऄब्बि खेत  21780  

७८ दोयम खेत 17424   

७९ सीम खेत 13068   

८० चाहार खेत 10890   

८१ ऄब्बि पाखो  15246   

८२ दोयम पाखो  13068   

८३ सीम पाखो  10890   

८४ चाहार पाखो  8712   

 

अबँुखरेैनी गाईँपालिकामा सम्पलत्त तथा भलूमकर प्रयोजनका िालग भौलतक सरंचनाको मलु्याकंन दर 

संरचना प्रलत वगथ कफट रु. 

िेत्र 

RCC फे्रम 

स्टतचर र 

RCC 

ढिानको छाना 

RCC फे्रम 

स्टतचर र 

जस्ताको छाना 

लसमेधटको 

जोडाआमा 

ढंुगा/इटाको गाह्रो र 

RCC ढिानको 

छाना 

माटोको जोडाआमा 

ढंुगा/इटाको गाह्रो र 

RCC ढिानको 

छाना 

लसमेधटको 

जोडाआमा 

ढंुगा/इटा/ब्िकको 

गाह्रो र 

जस्ता/स्िेटको 

छाना 

माटोको जोडाआमा 

ढंुगा/इटा/इटा/ब्िक

को गाह्रो र 

जस्ता/स्िेटको छाना 

व्यापा

ररक 

औद्यो

लगक 

तथा 

संस्था

गत 

व
स

ोव
ास

 

व्यापा

ररक 

औद्यो

लगक 

तथा 

संस्था

गत 

व
स

ोव
ास

 व्यापाररक 

औद्योलगक 

तथा 

संस्थागत 

व
स

ोव
ास

 व्यापाररक 

औद्योलगक 

तथा 

संस्थागत 

व
स

ोव
ास

 

व्यापारर

क 

औद्योलग

क तथा 

संस्थाग

त 

व
स

ोव
ास

 

व्यापारर

क 

औद्योलग

क तथा 

संस्थाग

त 

व
स

ोव
ास

 

व्य
ाप

ार
र
क

 

ि
ेत्र

 

1000 800 800 
60
0 

600 500 500 400 400 300 300 200 

अ
व

लस
य

 

ि
ेत्र

 

800 600 600 
50
0 

500 400 400 300 300 200 200 100 

कृ लष
 

ि
ेत्र

 

600 500 500 
40
0 

400 300 300 200 200 150 150 100 

 
 
 

अबँुखरेैनी गाईँपालिकामा सम्पलत्त तथा भलूमकर प्रयोजनका िालग भौलतक सरंचनाको मलु्याकंन दर 
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संरचनाको 

प्रकार 

संरचनाको 

अय ु

RCC 

फे्रम 

स्टतच

र र 

RCC 

ढिान

को 

छाना 

RCC फे्रम 

स्टतचर र 

जस्ताको छाना 

लसमेधटको 

जोडाआमा 

ढंुगा/इटाको 

गाह्रो र RCC 

ढिानको छाना 

माटोको 

जोडाआमा 

ढंुगा/इटा

को गाह्रो 

र RCC 

ढिानको 

छाना 

लसमेधटको 

जोडाआमा 

ढंुगा/इटा/

ब्िकको 

गाह्रो र 

जस्ता/स्िे

टको 

छाना 

माटोको 

जोडाआमा 

ढंुगा/इटा/इटा/ब्ि

कको गाह्रो र 

जस्ता/स्िेटको 

छाना 

कच्ची 

घर 

१-५ वषथ 0 0 0 10 10 10 10 

६-१० वषथ 10 12 0 15 18 20 25 

११-१५ वषथ 12 15 12 20 25 27 30 

१६-२० वषथ 15 20 20 25 30 35 40 

२१-२५ वषथ 20 25 25 30 35 40 40 

२६-३० वषथ 25 30 30 35 40 40 40 

३१-३५ वषथ 30 35 35 40 40 40 40 

३६-४० वषथ 35 40 40 40 40 40 40 

४१-५० वषथ 40 40 40 40 40 40 40 

५० वषथ 

भधदा मालथ 
50 55 60 65 70 75 80 

 

दफा (३) को ईपदफा (४) सगं सम्बलधधत 

(क) अ.व.२०७३/७४ को मािपोत दर 

१) ईल्िेलखत नंतशा नं. भएको जग्गाहरूमा 

लस.नं

. 
नतशा नं. 

जग्गाको 

ककलसम 
लववरण 

दर / रेट 
कैकफय

त 

खेत पाँखो 

धयूनत

म कर 

रकम 

रु.50।

- 

१ १/क, १/झ, 

२/ग,  ३/ख, 

३/ग, ४/ख, 

५/ग, ५/घ, 

६/घ,  ६/झ, 

६/ञ, ६/छ, 

७/घ, ८/घ, ८/च 

ऄब्बि प्रलत रोपनी 48 

२ दोयम प्रलत रोपनी 42 

३ लसम प्रलत रोपनी 32 

४ चाहार प्रलत रोपनी 24 

२)  २० रोपनी सम्म भएमा 

६ मालथ ईल्िेलखत 

नतशा नम्वर 

बाहके ऄधय 

ऄब्बि प्रलत रोपनी 10 9 धयूनत

म कर 

रकम 

७ दोयम प्रलत रोपनी 9 8 

८ लसम प्रलत रोपनी 8 7 
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९ 
जग्गाहरूमा 

चाहार प्रलत रोपनी 7 5 

रु.30।

- 

३)  ४० रोपनी सम्म भएमा 

१० मालथ ईल्िेलखत 

नतशा नम्वर 

बाहके ऄधय 

जग्गाहरूमा 

ऄब्बि प्रलत रोपनी 11 10 

 

११ दोयम प्रलत रोपनी 10 9 

१२ लसम प्रलत रोपनी 9 8 

१३ चाहार प्रलत रोपनी 8 7 

४)  ४० रोपनी भधदा भएमा 

१४ 
 

ऄब्बि प्रलत रोपनी 32 28 

 

१५ 
 

दोयम प्रलत रोपनी 31 26 

१६ 
 

लसम प्रलत रोपनी 30 22 

१७ 
 

चाहार प्रलत रोपनी 29 21 

(ख) अ.व.२०६४/०६५ दलेख ०७२/०७३ सम्म को मािपोत दर 

१४ 
 

ऄब्बि प्रलत रोपनी 5 4.5 धयूनत

म कर 

रकम 

रु.१0

।- 

१५ 
 

दोयम प्रलत रोपनी 4.5 4 

१६ 
 

लसम प्रलत रोपनी 4 3.5 

१७  चाहार प्रलत रोपनी 3.5 3 

(ग) अ.व.२०६३/०६४ भधदा ऄगाडी को मािपोत दर प्रलत रोपनी रु.0.20 

पैसा र धयूनतम रु.5 मात्र । 

 

ऄनसुचुी-२ 

(दफा ३ को ईपदफा (७) संग सम्बलधधत 

सम्पलत्त तथा भलूमकरको जररवाना दर 

लस.नं. लववरण जररवाना दर 

१ 
म्याद नाघेको पलहिो अर्थथक वषथ लभत्र बुझाएमा 

लनधाथररत करको २० 

प्रलतशत 

२. 
म्याद नाघेको दोश्रो अर्थथक वषथ लभत्र बुझाएमा 

लनधाथररत करको ३० 

प्रलतशत 

३. म्याद नाघेको तेश्रो अर्थथक वषथ दलेख मालथ 

लनधाथररत कर रकमको 

अर्थथक वषथ संगै क्रमशः 

३०, ४०, ५० प्रलतशत 

हुदँ ैबढ्द ैजानेछ । 
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ईदाहरण : अ.व.२०७८/७९ को कर अ.व.२०७९/८० मा बुझाईन अएमा २० प्रलतशत , 

अ.व.२०७८०/८१ मा बुझाईन अएमा, ३० प्रलतशत, अ.व.२०८१/०८२ मा बुझाईन अएमा ४० 

प्रलतशत, अ.व.२०८२/०८३ मा बुझाईन अएमा ५० प्रलतशत, अ.व.२०८३/०८४ मा बुझाईन 

अएमा ६० प्रलतशत, अ.व.२०८४/०८५ मा बुझाईन अएमा ७० प्रलतशत र सो भधदा मालथ अर्थथक 

वषथ संगसंग ैकर रकम क्रमशः बढ्दै जानेछ । 

 
 

अनुसुची-३ 

 

दफा ४ सँग सम्बन्धित 

 

    बहाल करका दरहरू 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्र.

सं. 

बहाल कर करको दर 

१. संघ संस्था, सरकारी कायाालय, गोदाम भाडामा 

ददने 

१० प्रदतशतका दरले 

२. अन्य प्रयोजनको लादग १० प्रदतशतका दरले 

३. जग्गा बहाल कर १० प्रदतशतका दरले 

४. ढुवानी कर १० प्रदतशतका दरले 

 
 

५. 

घर बहाल कर १० प्रदतशतका दरले 
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अनुसूची-४ 

अनुसूचच ४ दफा ५ संग सम्बन्धित 

 
ईद्योग/व्यवसाय तथा सवेाको बार्थषक करका दरहरू (ऄलधकृत पूजँीको अधारमा) 

 
 

क्र.

स.ं 

ईद्योग व्यवसायको 

लववरण 

करको श्रणेी(क) ५० 

िाख भधदा माथी 

करको श्रणेी(ख)  

२५ देलख ५० िाख 

सम्म 

करको श्रणेी(ग) 

१० देलख २५ 

िाख सम्म 

करको श्रणेी 

(घ) १० िाख 

सम्म 

दताथ 
नवीकर

ण 
दताथ 

नवीकर

ण 
दताथ 

नवीकर

ण 
दताथ 

नवीकर

ण 

क. ईद्योग व्यवसायको लववरण 

१. लसमेधट ईद्योग 10000
0 

80000 40000 30000 
3000

0 
2000

0 
- - 

२. मकदरा जधय ईद्योग 30000
0 

15000
0 

80000 70000 
6000

0 
5000

0 
- - 

३. क्रसर जधय ईद्योग  20000
0 

10000
0 

80000 70000 
6000

0 
5000

0 
- - 

४. फिाम ईद्योग 25000 20000 20000 15000 
1500

0 
1000

0 
1000

0 
5000 

५. अल्मुलनयम ईद्योग  30000 25000 23000 18000 
1500

0 
1000

0 
1000

0 
5000 

६. प्िालष्टक ईद्योग 50000 30000 17000 15000 
1000

0 
8000 5000 3000 

७. लग्रि ईद्योग 9500 8000 6500 5000 4500 3000 3000 1500 

८. फर्थनचर ईद्योग, 

सलमि 
20000 10000 5500 4500 4000 3000 2500 1500 

९. आटटा भट्टा ईद्योग 

(अधुलनक लचलि) 
50000 30000 9500 7000 7500 5000 - - 

१

०. 

करटङ्गढुङ्गा 

ईद्योग 
30000 20000 10000 8000 7000 5000 4500 2500 

१

१. 

ब्िक ईद्योग/ लहम 

पाइप ईद्योग 
30000 20000 10000 8000 6000 5000 4000 2000 

१

२. 

ह्याचरी 30000
0 

20000
0 

15000
0 

10000
0 

1000
00 

5000
0 

7000 5000 

१

३. 

पानी ईद्योग  
20000 10000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 
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१

४. 

जुस ईद्योग  
22000 20000 17000 15000 

1200
0 

1000
0 

7000 5000 

१

५. 

पाईरोटी ईद्योग  
5000 4500 4000 3500 3000 2000 1500 1000 

१

६. 

मिसा ईद्योग  
- - 2500 2000 1500 1000 1000 500 

१

७. 

झोिा ईद्योग  
6000 5000 4500 3500 3000 2000 1500 1000 

१

८. 

लसरक डसना 

लसिाइ ईद्योग 
- - 5000 3000 2000 1000 1000 500 

१

९. 

गामेधट 
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 

२

०. 

अआसकक्रम ईद्योग 

तथा पसि 
2500 2000 2000 1500 1500 1000 1000 500 

२

१. 

खाद्य लमि/राइस 

लमि 
10000 5000 2500 2000 2000 1000 1000 500 

२

२. 

अरन/घरेि ुफिाम 

ईद्योग 
- - - - 1200 1000 500 300 

२

३. 

दधु/डेरी ईद्योग  
2500 2000 2000 1500 1500 1000 1000 500 

२

४. 

कपास ईद्योग 
4000 3500 3000 2500 2000 1000 1000 500 

ख. होटिनास्ता / खाजा / रेषु्टरेधट / िज / लमठाइ पसि 

२

३. 

होटि, मोटेि, िज  
9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 

२

४. 

होटि, मोटेि, िज 

(मकदरा समेत) 
10500 9000 9000 7500 6000 4500 4000 2500 

२

५. 

रेषु्टरेधट र खाजा 

घर (मःम, तास, 

सेकूिवा, अकद) 

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 

२

६. 

रेषु्टरेधट र खाजा 

घर (मःम, तास, 

सेकूिवा, मकदरा 

समेत अकद) 

4500 3500 3500 2500 3000 2000 2500 1500 

२

७. 

लमठाइ पसि  
- - 2000 1500 1500 1000 1000 500 

ख. मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय 

२ चिलचत्र मलधदर 20000 10000 4000 3000 3000 2000 - - 
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८. 

२

९. 

पुिवोड हाईस 
- - 7000 5000 5000 3000 2000 1500 

३

०. 

लभलडयो गेम  

हाईस  
- - 7000 5000 5000 3000 3000 1500 

३

१. 

नृत्य किा केधर 
5500 5000 4000 3000 2500 2000 1500 1000 

३

२. 

पार्टट प्यािेस  
10000 8000 8000 6000 6000 4000 3000 2000 

३

३. 

मादि पसि 
- - 2000 1500 1500 1000 1000 500 

घ. माछा मास ुतथा ऄण्डा लबके्रता   

३

४. 

माछा पािन 

व्यवसाय 
4500 4000 3000 2000 2000 1000 1000 500 

३

५. 

मासु पसि 
- - 4000 3500 3000 2500 2000 1000 

ङ. कृलष पशपुिंी तथा नसथरी व्यवसाय 

३

६. 

तरकारी पसि  
- - 2500 2000 2000 1500 1500 1000 

३

७. 

कृलष फमथ, गाइ, 

भैसी, बाख्रा पािन 

फमथ/व्यवसाय 

- - 1800 1500 1300 1000 800 500 

३

८. 

नसथरी र 

फिफूिका लवरुवा 

लबक्री लवतरण 

- - 2000 1500 1500 1000 1000 500 

३

८.

a 

चल्िा तथा दाना 

व्यवसाय - - 2500 2000 2000 1500 1500 1000 

च. सनु चादँी पसि 

३

९ 

सुनचाँदी पसि 
7500 6000 5500 4500 4500 3000 2500 1500 

छ. मकदराजधय तथा सतुीजधय पसि 

४

० 

कोल्ड स्टोसथ थोक 

लडिर (मकदराजधय 

पदाथथ) 

12000
0 

15000 12000 8000 8000 5000 5000 3000 

४

१ 

कोल्ड स्टोसथ खुरा 

पसि (मकदराजधय 

पदाथथ) 

12000 10000 8000 5000 5000 3000 3000 2000 
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४

२ 

कोल्ड स्टोसथ थोक 

लडिर 
10000 9000 7000 6000 4000 3000 2500 1500 

४

३. 

कोल्ड स्टोसथ खुरा 

पसि 
6500 6000 4500 4000 2500 2000 1500 1000 

४

४. 

पेय पदाथथ थोक 

लबक्री 
10000 8000 8000 6000 6000 4000 4000 2000 

४

५. 

पेय पदाथथ खुरा 

लबक्री 
6000 5000 5000 4000 3500 2000 1500 1000 

४

६. 

टे्रडसथ/लडस्ट्रीिरी 

मकदराजधय पदाथथ 

सोरुम 

15000 10000 4500 3500 3500 2500 2500 1500 

४

७. 

मादक पदाथथ तथा 

लववध खाद्यन्न 

लवतरक 

12000 10000 8000 5000 5000 3000 3000 2000 

४

८ 

सुती जधय पदाथथ 

तथा खाद्य वस्त ु

थोक तथा खुरा 

लवकक्र लवतरक 

12000 10000 8000 5000 5000 3000 3000 2000 

ज. पटे्रोलियम पदाथथ 

४

७. 

अयि पम्प 
50000 10000 6500 5000 4500 3000 - - 

४

८. 

गोबर ग्याँस 

लनमाथण कम्पनी  
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 

झ. लसिाइ तथा टेिररङ्ग / कपडा धिुाइ 

४

९. 

कपडा लसिाइ  
- - 2000 1500 1500 1000 1000 500 

५

०. 

िाईण्री पसि 
- - 2000 1500 1500 1000 1000 500 

५

१. 

लसिाइथ, बुनाइ, 

पेलधटङ्ग करटङ्ग 

प्रलशिण/लसकाइ 

केधर  

- - 3500 3000 3000 2000 2500 1500 

ञ. सिैनु / हयेर करटङ्ग /ब्यटूी पािथर / कस्मरेटक पसि 

५

२. 

लवलवध श्रृघार 

पसि (थोक/खुरा) 
- - 3000 2500 2000 1500 1500 1000 

५

३. 

हयेर करटङ्ग 

सैिुन 
- - - - 1500 1000 1000 500 

५

६. 

ईनी धागो पसि 
- - 2000 1500 1500 1000 1000 500 
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ट. भाडा पसि / इितेट्रोलनतस / इितेट्रोलनकि मोबाइि / ममथत तथा लबकक्र पसि 

५

७. 

भांडा र लगफ्ट 

पसि (थोक/खुरा) 
4500 3500 3500 2500 3000 2000 2500 1500 

५

८. 

माटोको भाडा 

बनाईने 
- - 2000 1500 1500 1000 1000 500 

५

९. 

रट.भी.,घडी रेलडयो 

लबक्री/ममथत 
- - 3000 2500 2000 1500 1500 1000 

६

०. 

पँखा तथा स्टोभ 

(लवदु्यतीय 

सामाग्री) लबक्री 

तथा ममथत 

- - 3000 2000 2000 1000 1000 500 

६

१. 

कम्प्यूटर मोवाआि 

लबक्री/ममथत  
- - 3500 3000 2500 2000 2000 1500 

ठ. हाडथवयेर पसि तथा लनमाथण व्यवसायी / यातायाता ढुवानी तथा ट्राधस्पोटथ 

६

२. 

लनमाथण सामाग्री  
20000 12000 8000 6000 6000 4000 5000 3000 

६

३. 

स्यानीटरी 
7000 6000 5500 4500 4000 3000 2500 1500 

६

४. 

रंगरोगन तथा 

आिेलतट्रक थोक 

लवक्री 

9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 

६

५. 

रंगरोगन तथा 

आिेलतट्रक खुरा 

लवक्री 

6000 5000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 

६

६. 

डेकोरेशन हाईस 
4000 3000 3500 2500 3000 2000 2000 1000 

६

७. 

ढुवानी सेवा 

प्रा.लि. 
6500 6000 4500 4000 2500 2000 1500 1000 

ड. लनमाथण व्यवसायीको घ वगथको इजाजत प्रमाण-पत्र 

६

८. 

क) घ बगथ आजाजत 

प्रमाण पत्र 
- - - - - 

2000
0 

- - 

६

९. 

ख) नवीकरण  
- - - - - 

1000
0 

- - 

७

०. 

ग) आजाजत थप 

दस्तुर  
- - - - - 3000 - - 

७

१. 

घ) आजाजत 

प्रलतिीपी  
     ५०००   

ढ. सेवा तथा परामशथ सम्बलधध 

७ केवि नेटवथक  17000 15000 12000 10000 7000 5000 - - 
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२. 

७

३. 

मेनपावर कम्पनी  
5000 4000 4500 3500 4000 3000 2500 1500 

७

४. 

मोवाआि टावर  
17000 15000 10000 8000 7000 5000 - - 

७

५. 

इधटरनेट सर्थभस 

प्रोभाआडर कम्पनी 
17500 15000 12500 10000 7500 5000 5500 3000 

७

६. 

कधसल्टेधसी फमथ 

(आधजीलनयर, सव–

आलधजलनयर) 

11500 10000 8500 7000 5500 4000 3500 2000 

७

७. 

टेण्ट हाईस 
- - 3000 2000 2000 1000 1000 500 

७

८. 

ि फमथ 
- - - - 1500 1000 1000 500 

७

९. 

कूिररयर, फ्यातस, 

कम्प्यूटर र 

टेलिफोन 

- - 2000 1500 1500 1000 1000 500 

८

०. 

ज्योलतष 
- - 2000 1500 1500 1000 1000 500 

८

१. 

ऄलडटर फमथ (क, 

ख, ग, घ) 
- - - - 1500 1000 1000 500 

८

२. 

रेलमटाधस सेवा 
- - 7000 5000 5000 3000 3000 1500 

८

३. 

ट्राभल्स एण्ड टुसथ 

प्रा.लि. 
- - 6000 4000 4000 2000 2000 1000 

८

४. 

सेवा सर्थभस 

प्रा.लि.  
9000 8000 6000 5000 4000 3000 2500 1500 

ण. खाद्यान्न व्यवसाय तथा ऄधय व्यवसाय 

८

५. 

लमलनमाटथ, सलपङ्ग 

सेधटर 
10000 8000 8000 7000 5000 3000 3000 1500 

८

६. 

खाद्यान्न ककराना 

लडिर 
5000 4000 4000 3000 3500 2500 2000 1500 

८

७. 

खाद्यान्न ककराना 

लडिर मकदरा समेत 
6000 ५000 5000 4000 4500 3000 3000 2000 

८

८. 

ककराना खुरा पसि  
3500 2500 3000 2000 2500 1500 2000 1000 

८

९. 

ककराना खुरा पसि 

मकदरा समेत 
4000 3000 3500 2500 3000 2000 2500 1500 

९ फर्थनचर 5500 4500 4500 3500 3500 2500 2500 1500 
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०. फर्थनलसङ्ग 

व्यवसाय 

त. जतु्ता चप्पि तथा कपडा फेधसी पसि 

९

१. 

कपडा पसि (थोक 

एवं खूरा) 
4000 3000 3500 2500 3000 2000 2500 1500 

९

२. 

फेधसी पसि 
4000 3000 3500 2500 3000 2000 2000 1000 

९

३. 

जुत्ता चप्पि पसि 
- - 3500 3000 2500 2000 1500 1000 

 सवारी साधन सामान मलेसनरी / पार्टसथ साधनको सवारी / ममथत तथा लबकक्र 

९

४. 

आधटरप्राआजेज(वाआ

क,स्कुटर स्वरुम) 
10000 8000 6000 4500 5000 3500 4000 2500 

९

५. 

मोटर साआकि 

ममथत सेधटर 
8000 6000 6000 4000 4000 2000 2000 1000 

९

६. 

साआकि लबक्री 

तथा ममथत सेधटर 
3000 2500 2500 2000 2000 1000 1000 500 

९

७. 

टायर ममथत 

(ग्यारेज समेत) 
- - 2000 1500 1500 1000 1000 500 

९

८. 

टायर लवकक्र 
6000 5000 4000 3000 3500 2500 2500 1500 

९

९. 

कवाडी सामानको 

थोक लबके्रता 
15000 10000 6000 4000 4000 2000 2500 1500 

१

०

०. 

सवारी साधनको 

पाटथ पूजाथ लवक्री 8000 6000 6000 4000 4000 2000 2000 1000 

१

०

१ 

गाडी  ममथत सेधटर 

10000 8000 6500 4500 4500 2500 2500 1500 

थ. छापाखाना लप्रलधटङ्ग / ऄफसटे / फोटो स्टुलडयो / स्टेसनरी 

१

०

०. 

पुस्तक तथा 

पलत्रका पसि - - 3000 2500 2000 1000 1000 500 

१

०

१. 

छापाखाना 

3500 3000 2500 2000 2000 1500 1500 1000 

१

०

२. 

किर ल्याप 

- - 2000 1500 1500 1000 1000 500 

१ फोटो स्टुलडयो - - 2500 2000 1500 1000 1000 500 
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०

३. 

१

०

४. 

अटथ िेखन किा  

- - 2000 1500 1500 1000 1000 500 

द. इलधस्टच्यटु तािीम / प्रलतष्ठान / केधर 

१

०

५. 

टे्रलनङ्ग सेवा सेधटर 

प्रा.लि.  9000 8000 6000 5000 4000 3000 2500 1500 

१

०

६. 

राआलभङ्ग 

आलधष्टच्युट 7000 6000 5000 4000 3000 2000 2500 1500 

१

०

७. 

कम्प्यूटर 

आलधस्टच्यूट - - 4000 3000 3000 2000 2000 1000 

१

०

८. 

टेकक्नकि आलधष्टच्यूट 

16000 15000 6000 5000 3000 2000 2000 1000 

शैलिक संस्था(संस्थागत लवद्यािय) 

१

०

९. 

क) मा.लव. स्तर ( 

लवद्याथी १००१ 

भधदा मालथ) 

- - 40000 10000 - - - - 

मा.लव. स्तर ( 

लवद्याथी ५०१-

१००० सम्म) 

- - 30000 8000     

मा.लव. स्तर ( 

लवद्याथी ५००  

सम्म) 

  20000 5000     

मा.लव स्तर सम्म 

किा थप 
  20000      

१

१

०. 

ख) अधारभूत 

(लन.मा.लव) स्तर ( 

लवद्याथी १00१ 

भधदा मालथ) 

- - 35000 5000 - - - - 

अधारभूत 

(लन.मा.लव) स्तर 

(लवद्याथी ५०१-

१००० सम्म) 

  25000 4000     

अधारभूत   20000 3500     
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(लन.मा.लव) स्तर ( 

लवद्याथी ५००  

सम्म) 

अधारभूत स्तर 

(5-8)सम्म किा 

थप 

  15000      

१

१

१. 

ग) अधारभूत 

प्रा.लव. स्तर ( स्तर 

( लवद्याथी १00१ 

भधदा मालथ) 

- - 30000 3000 - - - - 

अधारभूत प्रा.लव. 

स्तर ( लवद्याथी 

५०१-१००० 

सम्म) 

  20000 2500     

अधारभूत प्रा.लव. 

स्तर ( लवद्याथी 

५०० सम्म) 

  15000 2000     

अधारभूत स्तर 

(1-4)सम्म किा 

थप 

  10000      

१

१

२. 

घ) मधटे्व री  

- - 30000 3000 - - - - 

ध. बकै तथा लवत्तीय सघं ससं्था 

१

१

३. 

बैक/लवलत्तय संस्था  

20000 15000 15000 10000 
1000

0 
8000 - - 

१

१

४. 

कृलष सहकारी  

3500 3000 2500 2000 1500 1000 - - 

१

१

५. 

लवमा कम्पनी . 

12000 10000 9000 7000 7000 5000 - - 

१

१

६. 

बैदेलशक रोजगार 

कम्पनी 17000 15000 10000 8000 7000 5000 4500 2500 

१

१

७. 

एफ.एम.रेलडयो 

स्टेसन 15000 10000 7000 6000 4000 3000 3000 1500 
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क्र.

स.ं ससं्थाको लववरण 

शुल्क 

लनधाथरण 

आकाइ दर 

दताथका िालग दस्तरु 

रकम रु. 

नवीकरणका 

िालग दस्तरु रु. 

१. ऄस्पताि तथ नर्थसङ्ग होम  सैयाँ संख्या  प्रलत सैयाँ रु.४०००।– प्रलत सैयाँ 

रु.५००।– 

२ 

. 

डाइगोलनलष्टक सेधटर  सेवा प्रकार  प्रलत सेवा शुल्क 

रु.१०,०००।– 

प्रलत सेवा 

रु.१०००।– 

३. पोलिलतिनीक/लतिनीक  सेवा प्रकार  प्रलत सेवा शुल्क 

रु.१०,०००।– 

प्रलत सेवा 

रु.१०००।– 

४. अयुवेकदक ऄस्पताि / बैकल्पीक 

लचककत्सक  

सैयाँ संख्या  प्रलत सैयाँ रु.२०००।– प्रलत सैयाँ 

रु.५००।– 

५. अयुवेकदक लतिनीक  सेवा प्रकार  प्रलत सेवा शुल्क प्रलत सेवा 

          

१

१

८ 

सहकारी तथा 

िघुलवत्त(सबै 

पूलजको िालग) 

    
1500

0 
1000

0 
  

न.  औषधी ईपचार जधय पसि  

१

१

८. 

औषधी पसि 

8500 8000 5500 5000 3500 3000 1500 1000 

१

१

९. 

पशु औषधी पसि 

3500 3000 2000 1500 1500 1000 1000 500 

१

२

०. 

वीईँ लबजन भण्डार 

- - 3000 2000 2000 1000 1000 500 

१

२

१. 

चश्मा पसि 

4000 3500 2500 2000 2000 1500 1500 1000 

१

२

२. 

दांत बनाईने पसि 

4000 3500 2500 2000 2000 1500 1500 1000 

१

२

३. 

ल्याव सेवा  

4000 3500 2500 2000 2000 1500 1500 1000 

 

 

 

        

स्वास्थ्य संस्था दताथ तथा नलवकरण ऄनमुलत दस्तरु दरहरू   
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रु.५,०००।– रु.५००।– 

 
 

नोटः ईल्िेलखत शलु्कहरू समयानुकूिि पररमाजथन गनुथपने भएमा कायथपालिकाको बैठकको 

लनणथयबाट ऄध्यावलधक गनथ सककने । साथै सम्बलधधत अर्थथक बषथमा व्यवसाय कर लतदाथ व्यसायको 

स्वः नवीकरण गररनेछ । प्रत्येक अ.व.को श्रावण दलेख पषु मसाधतसम्म कर बुझाईने करदातािाइ 

व्यवसायमा िाग्ने करको १० प्रलतशतिे हुन अईने छुट कदइनेछ । तत्पश्चात पलन नवीकरण गनथ 

नअईने व्यवसाय फमथिाइ प्रत्यक व्यवसाय ईद्योग संघ सस्थािाइ तोककएको कर रकममा २५ 

प्रलतशतका दरिे थप दस्तु लिइ नवीकरण गररने छ । सामालजक सघं संस्थाहरूको नवीकरण शलु्क 

रु.५००।- हुनेछ । 

थप व्यवस्थाः अ.व. २०७९/०८० श्रावण दलेख िागू हुन े गरी मलहिा, दलित र ऄपाङ्गताको 

नाममा ईद्योग/फमथ/व्यवसाय दताथ गदाथको वखत दताथ दस्तुरमा ५० प्रलतशत छुट र वार्थषक करमा 

१० प्रलतशत छुट हुनेछ । 
 

ऄनसुचूी-५ 

(दफा ६ सँग सम्बलधधत) 

 

जलडबटुी, कवाडी र जीव जधत ुकरका दरहरू   

लस.

न ं

करको लववरण वार्थषक दर 

१. उन  प्रलत के.जी. रु.२ 

२. खोटो  प्रलत के.जी.रु.२  

३. जलडबुटी  प्रलत के.जी. रु.५  

४. कवाडी  प्रलत गाडी रु १०००।-वा कवाडीको प्रकृलत 

ऄनुसार प्रलत के.जी.रु.१ 

५. जीव जधतुको हाड छािा, लसङ, 

खुर  

क) प्रलत के.जी.रु.२ 

 

 

 

ऄनसुचूी-६ 

(दफा ७ संग सम्बलधधत) 

सवारी साधन कर तथा लनमाथण ईपकरणका दरहरू 
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ऄनसुचूी-७ 

(दफा ८ 

सँग 

सम्बलधधत) 

 लवज्ञापन 

करका 

दरहरू 

लवज्ञापन कर अँबुखैरेनी गाईँपालिकाको लवज्ञापन लनदलेशका बमोलजम लिआनेछ।  

 

ऄनसुचूी - ८  

(दफा ९ सँग सम्बलधधत) 

 मनोरञ्जन करका दरहरू 

लस.नं.  मनोरञ्जन कर  
१. प्रलत रटकटको १० प्रलतशत बराबरको रकम(नृत्य, महत्सव, कायथक्रम) 

 
 

ऄनसुचूी – ९ 

सस.न.ं वार्थषक सवारी कर रु. 

 १ रोिर (भाइवे्रसन) 3000 

२ िोडर 1500 

३ एतसाभेटर 3000 

४ डोजर 2000 

५ जेलसभी 2000 

६ ट्यातटर २० हजथ पावर सम्मको 1000 

७ ट्यातटर २० हजथ पावर भधदा माथीको 1500 

८ ट्रक/बस 1000 

९ लमलन वस, लमनी ट्रक 1000 

१० भाडाको कार जीप 1000 

११ लनजी कार, भ्यान, जीप, लपकऄप 1000 

१२ पावर टेिर 300 

१३ ररतसा 300 

१४ मोटरसाइकि/स्कुटर 100 

१५ ग्यारेज मोटरसाइकि तथा ऄधय साना सवारी साधन 500 

१६ ग्यारेज ठूिा सवारी साधन 1500 

टेम्पो/ऄटो ररतसा सगं सम्बलधधत सवेा शलु्क 

लस. न.ं सवारी साधन 

दताथ 

ऄनुमलत 

शुल्क 

रुट 

इजाजत 

दस्तुर 

नवीकरण 

दस्तुर 

नामसारी 

दस्तुर 

१ टेम्पो/ऄटो ररतसा 10000 2000 5000 500 
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(दफा १० सँग सम्बलधधत) 

वहाि लबटौरी करका दरहरू 

लस.न.ं  वहाि लबटौरी करको लववरण 

 

रकम 

 १. संघ, संस्था, सरकारी कायाथिय, गोदाम 

भाडामा कदने 

१० प्रलतशतका दरि े

२. बहाि लबटौरी शुल्क सम्झौता ऄनुसार 

 
 

ऄनसुचूी - १० 

(दफा ११ सँग सम्बलधधत) 

सवारी पार्ककङ शलु्कका दरहरू  

लस.नं.  सवारी पार्ककङ शलु्कको लववरण रकम 

 १. मोटर साआृकि, स्कुटर १० 
२. ररतसा, ऄटोररतसा १५ 

३. साना सवारी साधन चारपाङ्गे्र २५ 

४. ठूिा सवारी साधन चारपाङ्गे्र ३५ 

  गाईँपालिकाबाट 

तोककएको/सञ्चालित स्थानहरूमा िगाआन े

कर, शलु्क 

 

 
लस.नं.  पटके व्यवसाय/हाटबजार सवेा शलु्कको 

लववरण 

रकम 

 १. फेधसी/खुरा सामान गाडीद्धारा घूमाएर बेच्नेहरूका 

िालग प्रलत पटक 

50 

२. खाद्यान्न सामान गाडीद्धारा घूमाएर बेच्नहेरूका 

िालग प्रलत पटक 

50 

३. अि/ुतरकारी गाडीद्धारा घूमाएर बेच्नेहरूका िालग 

प्रलत पटक 

50 

४. पोका/झोिामा सामान राखी मोटर 

साआकि/मालनस अफैं िे बेच्न ेप्रलत पटक 

20 

५. नदीमा याथलफ्टङ्ग गने पयथटकहरूिाइ प्रलत व्यलि 

प्रलत पटक 

20 

६. रांगा, भैंसी बंगुर प्रलत गोटा  20 

७. खसी बोका प्रलत गोटा  20 

८. हांस, कूिकूिरा र ऄधय पिी प्रलत गोटा  10 

नोट डोका/डािामा तरकारी तथा फिफूि राखी 

बजारमा घूमाएर बेच्ने ककसानहरूको हकमा पटके 

व्यवसाय कर लिआने छैन  

10 

 

ऄनसुचूी - ११ 

(दफा १२ सँग सम्बलधधत) 

टे्रककङ्ग, कोयोककङ, तयानोआङ्ग, बधजी जलम्पङ्ग, लजपफ्िायर र याथलफ्टङ्ग शलु्कका 

दरहरू 

लस.नं. लववरण दताथ शलु्क नवीकरण शलु्क 

वार्थषक रु. 

१. टे्रककङ्ग प्रलत समूह रु.२०००।-  रु.१०००।-  
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२. याथलफ्टङ व्यवसाय रु.३०००।-  रु.१०००।- 

३. तयानोआङ्ग, ऄधय  रु.२०००।-  रु.१०००।- 

 
 
 
 

ऄनसुचूी-१२ 

(दफा १३ संग सम्बलधधत) 

सवेा शलु्कको दरहरू 

लस.नं. लववरण कर, शलु्क दस्तरु रु. 

क) लसफाररस दस्तरु (१४२४३) 
१. जग्गा नामसारी लसफाररस 360 

२. घरबाटो भए / नभएको लसफाररस 

क. साधरण 440 

ख. नतशा नं. ६/घ र ६/झ राजमागथमा पने 1240 

ग. नतशा नं. ६/घ, ६/छ र ६/झ सहाक मागथमा पने  1000 

घ. 
नतशा नं. १/क, २/ग, ३/ख, ३/ग, ४/ख, ५/ग र ५/घ 

राजमागथमा पने 840 

ङ. 
नतशा नं. १/क, २/ग, ३/ख, ३/ग, ४/ख, ५/ग र ५/घ 

सहायक मागथमा पन े 600 

च. नतशा नं. ७/घ, ८/घ र ८/च राजमागथमा पने 600 

छ. 
नतशा नं. ६/घ, ६/छ र ६/झ कूिनै पलन मागथमा 

नपने 600 

३. जग्गा सम्बलधध लसफाररस 

क. ककत्ता काट सम्बलधध लसफाररस 440 

ख. जग्गा धनी प्रमाणपूजाथ प्रलतलिलप लसफाररस 280 

ग. िगत कट्टा सम्बलधध लसफाररस 600 

घ. चार ककल्िा प्रमालणत लसफाररस 200 

ङ. हकवािा सरंिण सम्बलधध लसफाररस 280 

च. नाम छुट जग्गा दताथ सम्बलधध लसकफस  प्रलत ककत्ता  440  

छ. प्िरटङ्ग सेवा शुल्क  प्रलत ककत्ता  400 

४. घर कायम लसफाररस 280 

५. ऄलमन शलु्क  

क. ऄलमन शुल्क (७ रोपनी भधदा बढी भएमा थप रु.  प्रलत ककत्ता  2500 
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२५००) 

६. सघं ससं्था सम्बलधध 

क. सामालजक संघ संस्था 
नयाँ दताथ 800 

नवीकरण 400 

ख. सामालजक संघ संस्था दताथ लसफाररस 
नयाँ दताथ 800 

नवीकरण 400 

७. काठ दाईरा सम्बलधध 

क. कू-काठः  प्रलत तयू कफटः 20 

ख. खयर, साि, लससौ र चाँप  प्रलत तयू कफटः 30 

ग. लसमि, साँज, अँप र ऄधय रुख  प्रलत तयू कफटः 25 

८. लवद्यतु, टेलिफोन, खानपेानी सम्बलधध 

क. 

 
लवद्युत जडान सम्बलधध लसफाररस 

सामाधय 280 

व्यवसालयक 840 

थ्रीफेज 1640 

ऄस्थायी जग्गाको 

हकमा  800 

ख. टेलिफोन जडान  800 

ग. लनजी धारा जडान लसफाररस सामाधय 280 

घ. लनजी धारा जडान  लसफाररस 
ऄस्थायी जग्गाको 

हकमा  
800 

ङ 
 लवद्युत जडान लसफाररस  औद्योलगक प्रयोजनको 

थ्रीफेज भधदा माथी 2400 

च. 
 लवद्युत, टेलिफोन, खानेपानी सम्बलधध नामसारी 

लसफाररस   400 

९. नागररकता लसफाररस 

क. नावािक पररचय-पत्र लसफाररस 280 

ख. वंशजको  200 

ग. ऄंलगकृत  1600 

घ. प्रलतलिपी 200 

१०. प्रमालणत लसफाररस 

क. ऄंगे्रजी रुपाधतर 440 

ख. स्थायी बसोबास सम्बलधध लसफाररस 440 

ग. जधम, मृत्यू सम्बलधध प्रमालणत लसफाररस 440 

घ. जधम, थर, जधम लमती संशोधन सम्बलधध लसफाररस 440 

ङ. पलत पत्नीको सम्बधध लबच्छेदको लसफाररस 440 
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च. ऄलववालहत प्रमालणत लसफाररस 
नेपािी 360  

ऄंगे्रजी 440  

११. व्यवसाय सम्बलधध लसफाररस 

क. व्यवसाय दताथ   

ख. व्यवसाय नामसारी लसफाररस 280 

ग. व्यापार व्यवसाय बधद खारेजी लसफाररस 280 

घ. ईद्योग व्यवसाय ठाईँ सारी लसफाररस 400 

१२. ईद्योग स्थापना लसफाररस 

क. ठूिो ईद्योग 2400 

ख. मझौिा ईद्योग 1600 

ग. सानो ईद्योग 800 

१३. धयालयक दस्तरु (१४२२१) (धयालयक सलमलतको समते) 

क. लनवेदन पेश गदाथ 80 

ख. प्रलतईत्तर पत्र पेश गदाथ 80 

ग. नक्किको हकमा सक्कि पानाको प्रलत पृष्ठको प्रलतलिलप 8 

घ. धयालयक सलमलतको लनणथय प्रलत पृष्ठ 8 

ङ. लमिापत्र दस्तुर (प्रलत पि) 400 

१४. पेधसन सम्बलधध लसफाररस  360 

१५. भारुवा बधदकु नवीकरण, नामसारी दस्तुर 800 

१६. लशिक सरुवा सम्बलधध लसफाररस (मा.लव.) 1650 

१७. लशिक सरुवा सम्बलधध लसफाररस (प्रा.लव.) 1100 

१८. चाररलत्रक लसफाररस (लवद्याथीिाइ अधार मात्र) 495 

१९. लवलवध ऄधय लसफाररस 385 

२०. सजथलमन शुल्क 495 

२१. सनाखतको लसफाररस 385 

२२. 
नाता प्रमालणत (१४२४५) 

 

क. नाता प्रमालणत नेपािी 360 

ख. नाता प्रमालणत ऄंगे्रजी 440 

२३. 
 

व्यलतत्तगत घटना दताथ (१४२४४) 

 
क. ३५ कदन लभत्र दताथ गनथ अएमा लनःशुल्क 

ख. ३५ कदन पलछ दताथ गनथ अएमा 160 
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ग. व्यलतत्तगत घटना दताथ प्रमाण-पत्र प्रलतलिलप 400 

घ. दताथ ऄलभिेख हरेेको 160 

२४. सरकारी सम्पलत्तको बहािबाट प्राप्त अय (१४२१२) 

क. जेलसलभ भाडा(प्रलत घण्टा) १८०० 

ख. एम्बुिेधस शुल्क( प्रलत कक.म) पकक्क: रु ५० ,कलच्च: रु ६० 

२५. ऄधय प्रशासलनक सवेा शलु्क (बोिपत्र फारम लबक्री, समते) (१४२२९) 

क. दरभाईँ बोिपत्र दरखास्त फारम  

ख. सूची दताथ ३०० 

नोटः व्यवसाय दताथ अँबुखैरेनी गाईँपालिकामा ऄलनवायथ गनुथपनेछ । गा.पामा दताथ गरेमा घरेि ु

ईद्योग लसफाररस लनःशुल्क गररने । सुत्केरी मलहिा, ७० वषथ मालथका जेष्ठ नागररक  र 

गाईँघरमा दघुथटना भएको खण्डमा एकतर्कफ एम्बेिेधस शलु्क लनशलु्क हुने । 

 
 

घर नतशापास दस्तरु 

लस.नं. भौलतक सरंचनाको लववरण 

करको दर (प्रलत व.फू.) 

न.ेरु.मा भवन वगथ ककलसम 
क ख ग 

१ भवन लनमाथण दरखास्त फाराम 1000 

२ घर कायम ककताव  1000 

३ अर. सी. सी. फे्रम स्टेतचर 

क) भुलमगत तिा ७ ६ ५ 

ख) जलमन तिा ८ ७ ६ 
ग) पलहिो तिा  ९ ८ ७ 
घ) दोश्रो तिा १० ९ ८ 
ङ) सो भधदा माथी  १४ १२ १० 
४. लसमेधटको जोडाइमा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो  (धयुनतम 

२३ से.मी. मोटाइ) अर.सी.सी. टायि जस्तापाता छाना  प्रलत वगथ फुट रु.३।- 

 ५. माटोको जोडाइमा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो (धयुनतम २३ 

से.मी. मोटाइ) अर.सी.सी., जस्तापाता छाना  

६. माटोको जोडाइमा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो (धयुनतम २३ 

से.मी. मोटाइ) वा लसमेधटको जोडाइमा इट्टा, जस्तापाता, 

स्िेट छाना  

प्रलत वगथ फुट रु.२।- 

७. घर लनमाथण नतशाको नक्कि दस्तुर प्रलत पाना रु.५०।- 

८. घर लनमाथण नतशाको संशोधन दस्तुर 1000 

९. घर लनमाथण नतशाको नामसारी दस्तुर 1000 

१०. घर नतशापास प्रमाणपत्र प्रलतलिलप 1000 
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नोटः पुराना घरहरूको हकमा नतशा लनयलमतका िागी प्रलत वगथ फूट रु.५ को दरिे कायम गने । 

 
 

सरसफाइ शलु्क - (१५११५) 

क्र.सं

. 
फोहर ईत्पादनको प्रकार 

फोहर सकंिन गन ेपटक र सवेा शलु्कको 

दर(रकम) 

दलैनक 

१ 

कदनमा 

लवराए

र 

हप्तामा 

१ कदन 

१५ 

कदनमा 

१ 

पटक 

एक 

मलहना

मा १ 

पटक 

१ घरधुरी           

२ प्रलत चुल्हो / पररवार 50 50 30 20   

३ प्रलत फ्याल्ट 100 70 50 20   

४ 

पसि, सामाधय फोहर ईत्पादन गन ेपसिहरू (फेधसी, 

कपडा, जुत्ता, हाडथवेयर, एग्रोभेट, घडी, मेशीनरी, 

रेलडयो, मोवाइि, औषधी, स्टेसनरी, पुस्तक, भाडा, 

फोटो स्टुलडयो, लवद्यािय, किेज, बैंक, सहकारी, 

सरकारी तथा गैह्र सरकारी संघ संस्था एवं ऄधय 

कायाथियहरू) 

70 50 20 20   

५ ककराना पसि 100         

६ माछा मासु पसि 300 200 150     

७ लडपाटथमेण्टि स्टोसथ 500 300 200     

८ तरकारी तथा फिफूि खुरा पसि 200 100 100     

९ सब्जीमण्डिी तथा हाट बजार 1000 500 500     

१० सैिुन, व्युटीपािथर 300 200 100     

११ होटि 300 150 100     

१२ स्तरीय होटि ठूिा 1000 500 300     

१३ स्तरीय होटि मझौिा 700 300 200     

१४ स्तरीय होटि साना 500 300 200     

१५ रेषु्टरेण्ट तथा बार लचया नास्ता पसि 300 200 150     

१६ पाटी प्यािेस 1000 500 300     

१७ वकथसप हलेव गाडी 1000 600 400     

१८ वकथसप साना गाडी, एलसड केलमकि 700 500 300     

१९ वकथसप मोटर साइकि, साइकि, टायर 350 200 150     

२० घरेिु ईद्योगहरू           
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२१ 

फर्थनचर, प्िालष्टक, फुड प्याकेलजङ्ग गामेण्ट, जुत्ता, 

व्याग, होलजयारी, पे्रस, स्टेशनरी, धान, चामि, तेि, 

लमि, मेटि फेलिकेशन अकद 

350 300 200     

२२ बेकरी 500 400 200     

२३ ह्याचरी 1500 1200 1000     

२४ लसनेमा हि 500 400 300     

२५  हाट बजार/महोत्सव(प्रलत ट्यातटर) 1500         

२६ चाड पवथ (प्रलत स्टि, पसि प्रलतकदन) 100 50       

२७ 

फुटपाथका फिफूि, अइसकक्रम, पानीपूरी, चटपटे, 

ठेिाको पसि, ईख,ु जुस पसि, डोको र साइकिमा 

थापेका पसि, नाङ्िो, ढकी, डािो, पछ्यौरा, 

लत्रपािको टुक्रा वा यस्तै ऄधयमा थापेका पसिहरू, 

बार ऄनुसार वा हाट बजारको रुपमा फुटपाथमा 

संचालित कपडा, फेधसी वा यस्तै पसिहरूको दलैनक 

50 50 30     

 

ऄनसुचूी - १३ 

(दफा १४ सँग सम्बलधधत) 

पयथटन शलु्कका दरहरू 

गाईँपालिकाबाट व्यवलस्थत तथा सरंलित पयथटकीय िते्र 

लस.न.ं लववरण वार्थषक करको दर 

१ अधतररक  रु.१००।- 

२ बाह्य (लवदशेी नागररक)  रु.५००।- 

 

ऄनसुलूच - १४ 

(दफा १५ सँग सम्बलधधत) 

प्राकृलतक साधन ईपयोग करका दरहरू 

लस.न.ं प्राकृलतक साधन ईपयोग 

करको लववरण 
आकाइ रकम रु. 

१ रोडा, गेग्रान  प्रलत तयू.कफट ७ 
२ स्िेट ढंुगा प्रलत तयू.कफट ७ 
३ लगटी ढंुगा प्रलत तयू.कफट ७ 
४ चट्टान ढंुगा प्रलत तयू.कफट ७ 
५ करट्टङ ढंुगा प्रलत तयू.कफट ७ 
६ लचप्स प्रलत तयू.कफट ७ 
७ आट्टा पाने माटो प्रलत तयू.कफट ३ 
८ ऄधय साधारण माटो प्रलत तयू.कफट २ 
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९ बािुवा प्रलत तयू.कफट ७ 
१० 

 

चुनढंुगा प्रलत तयू.कफट १० 
११ नदी तथा खोिाि ेबगाएर 

ल्याएको काठ  

प्रलत तयू.कफट ३०० 

१२ नदी तथा खोिाि ेबगाएर 

ल्याएको कूकाठ  

प्रलत तयू.कफट ५० 

१३ नदी तथा खोिाि ेबगाएर 

ल्याएको दाईरा जराजुरी 
प्रलत तयू.कफट ४ 

नोटः मालथ ईल्िेलखत दर रेटमा मू.ऄ. कर तथा ऄधय कर थप हुनेछ । 

 

प्राकृलतक स्रोत साधनको दोहन गरेमा दण्ड जररवानाको धयनूतम तथा ऄलधकतम दर 

लस.नं. साधनको प्रकार करको दर 

१ ट्यातटर  पलहिो पटक १२०००, दोस्रो पटक १५००० सो 

माथी २०००० 

२ लमनी टाटा,  पलहिो पटक १२०००, दोस्रो पटक १५००० सो 

माथी २०००० 

३ ट्रक, रटप्पर  पलहिो पटक २००००, दोस्रो पटक २५००० सो 

माथी ३०००० 

४ जे.लस.लभ.  पलहिो पटक २००००, दोस्रो पटक २५००० सो 

माथी ३०००० 

५ एतसाभेटर  पलहिो पटक ३००००, दोस्रो पटक ४०००० सो 

माथी ६०००० 

 
 

ऄनसुचूी-१५ 

(दफा १६ सँग सम्बलधधत) 

वातावरण शलु्कका दरहरू 

क्र.स.ं वातावरण करका लशषथकहरू दर रु. 

१ 

ढँुगा, लगटी, बािुवा, ग्रावेि र रोडा-प्रलत 

तयू.कफट ४।० 

२ 

स्िेट (लवछ्याईने ढँुगा, खरर, चुन ढँुगा)-

प्रलत तयू.कफट २।५ 

३ भट्टामा प्रयोग गने माटो-प्रलत तयू.कफट ०।३ 

४ इट्टा लनकासी -प्रलत हजार ५०। 

५ ब्िक लनकासी - प्रलत गोटा ०।२ 

६ 

पशु चौपाया सानो (खलस, बोका) - प्रलत 

गोटा २०। 

७ पशु चौपाया ठूिो (पाडा, रागा, बँगुर) - ५०। 
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प्रलत गोटा 

८ पंिी (कूिखुरा, हाँस अदी) - प्रलत गोटा १। 

९ पंिी चल्िा ०।२५ 

१० ऄदवुा - प्रलत क्वीधटि २०। 

११ 

फिफुि (सुधतिा, केरा अदी) - प्रलत 

क्वीधटि ५०। 

१२ तरकारी - प्रलत क्वीधटि २०। 

१३ माछा - प्रलत क्वीधटि २००। 

१४ चुन ढंुगा - प्रलत तयू.कफट २।५ 

१५ 

करटङ्ग ढंुगाः २० इधच वा सो भधदा 

ठूिो प्रलत लपस रु ०।५ 

१६ 

करटङ्ग ढंुगाः २० इधच भधदा सानो प्रलत 

लपस रु ०।२५ 

१७ वीयर वोति प्रलत गोटा ०।२५ 

१८ मकदरा लससी - प्रलत गोटा ०।५० 

१९ चुर / फुटेको लससा (सादा/रंगीन) प्रलत ०।२५ 

२० ऄधय वोति प्रलत गोटा ०।५० 

२१ प्िालष्टक जधय पदाथथ - प्रलत के.जी. ०।५ 

२२  फिाम - प्रलत के.जी. २। 

२३ लसिौटा/जस्ता -प्रलत के.जी. २। 

२४ तामा/लपत्ति -प्रलत के.जी. ३०। 

२५ कागज जधय पदाथथ -प्रलत के.जी. १। 

२६ हाडथ ससङ्ग खोर -प्रलत के.जी. २। 

२७ छािा - प्रलत लपस २५। 

२८ ऄधय प्रलत के.जी. १। 

२९ पानी - प्रलत काटुथन  २। 

३० लसमेधट - प्रलत वोरा १। 

३१ कू-काठ गोिाइ प्रलत तयू.कफट २०। 

३२ 

खएर, साि लससौ जातका काँठ गोिाइ 

प्रलत तयू.कफट ३०। 

३३ 

खएर, साि लससौ जातका काँठ लचरान 

प्रलत तयू.कफट ५०। 

३४ 

लसमि, साँज,अँप र ऄधय रुख प्रलत 

तयू.कफट २५। 

३५ दाईरा प्रलत के.जी. ०।१ 

३६ बाँस प्रलत घना  २। 



 

cfFa'v}/]gL ufpFkflnsf4f/f k|sflzt   efu !, v08 ^, ;+Vof !, @)&( ;fn 

  
 

37 
अर्थथक ऐन, २०७९ 

 
 

३७ लहम पाइप – ठूिो प्रलत गोटा ५०। 

३८ लहम पाइप – सानो प्रलत गोटा २०। 

३९  ग्रावेि र रोडा –प्रलत तयुकफट ३।० 

४० रेलडलमतस- प्रलत तयुकफट २।० 

 

 
 
 
 
  

अज्ञाि े
लवष्णपु्रसाद शमाथ 

     प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत 


