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पौवादङुमा ufpFkflnsfsf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{ ag]sf] ljw]os 

       ;efaf6 :jLs[t ldltM @)&$.१०.१५ 

प्रस्तावनााः  पौवादङुमा गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७४/७५ को अथिसम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको 
लनलित्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट दिने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनि 
वाञ्छनीर् भएकोिे,  

नेपािको संववधानको धारा २२८ को उपधारा (१) बिोजिि  पौवादङुमा  गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ   

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि “आलथिक ऐन, २०७४” रहेको छ । 

 (२) र्ो ऐन २०७४ साि श्रावण १ गतेिेजि   पौवादङुमा गाउँ िेत्रिा िागू हनुेछ । 

२. सम्पलत कराः गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र अनसूुचिमा लेखिएबिोजिि एवककृत सम्पजत्त कर/घरिग्गा कर 
िगाइन ेर असूि उपर गररनछे . Plss[t ;DklQ s/ cf= j= @)&%.)&^ b]lv dfq nfu' ul/g]5  

३. भलूि कर (िािपोत) : गाउँपालिका िेत्रलभत्र अनसूुचिमा लेखिएबिोजिि भलूि कर (िािपोत) िगाइन ेर 
असूि उपर गररनेछ ।  

४. घर वहाि कराः  गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, 
टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै आजंशक तवरिे वहाििा दिएकोिा अनसूुचिमा लेखिएबिोजिि घर 
िग्गा वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ ।  

५. व्र्वसार् कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूिँीगत िगानी र आलथिक कारोवारका 
आधारिा अनसूुचिमा लखेिएबिोजिि व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. िलिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे ऊन, िोटो, िलिबटुी, 
वनकस, कवािी िाि र प्रचलित कानूनिे लनर्ेध गररएको िीविन्त ुवाहेकका अन्र् ितृ वा िाररएका 
िीविन्तकुो हाि, लसङ, प्वाँि, छािा िस्ता बस्तकुो व्र्वसावर्क कारोवार गरेवापत अनसूुचिमा 
लेखिएबिोजििको कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 
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७. सवारी साधन कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनसूुचिमा लेखिएबिोजिि सवारी 
साधन कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था 
व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुछे । 

८. ववज्ञापन कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापन तलको अनसूुचिमा लेखिएबिोजिि ववज्ञापन कर 
िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको 
अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुछे । 

 

९. िनोरन्िन कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनु े िनोरन्िन व्र्वसार् सेवािा अनसूुचिमा लेखिएबिोजिि 
व्र्वसार् कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था 
व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुछे । 

१०. बहाि लबटौरी शलु्काः गाउँपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनिािण, रेििेि वा संचािन गरेका अनसूुचिमा 
लेखिएबमोजिम उल्िेि भए अनसुार हाट बिार वा पसििा सोही अनसूुजचिा भएको व्र्स्था अनसुार 
बहाि लबटौरी शलु्क िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ । 

११. पावकि ङ शलु्काः गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकि ङ सवुवधा उपिब्ध गराए वापत 
अनसुचूिमा बिोजिि पावकि ङ शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

१२. टे्रवकङ्ग, कोर्ोवकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग शलु्काः  गाउँपालिकािे आफ्नो 
िेत्रलभत्र टे्रवकङ्ग, कार्ोवकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्गसेवा वा व्र्वसार् संचािन 
गरेवारत अनसूुजच बिोजििको शलु्क िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ । 

१३. सेवा शलु्क, िस्तरुाः गाउँपालिकािे लनिािण, संचािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनूसूजचिा उजल्िजित स्थानीर् 
पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुजचिा व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क 
िगाइन ेर असूि उपर गररनछे । 

१४. पर्िटनशलु्काः गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहुववाट अनसूुचीिा उजल्िजित िरिा 
पर्िटन शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था 
व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुछे । 

१५. कर छुटाः र्स ऐन बिोजिि कर लतने िावर्त्व भएका व्र्जि वा संस्थाहुविाई कुनै पलन वकलसिको कर 
छुट दिईने छैन ।  

१६. कर तथा शलु्क संकिन सम्बजन्ध कार्िववलधाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क 
संकिन सम्बजन्ध कार्िववलध गाउँपालिकािे तोके अनसुार हनुे छ । सम्परू्ण करको एकककृत अनसुचूि 
तल प्रस्ततु गररएको छ ।  

cg';"lr–! 
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पौवादङुमा गाउँपाललका 

 

गाउँ कार्णपाललका 

          सेवा शलु्क        
  लसफारीस र प्रमाखर्त   ०७४।७५ अनुमान 

  वववरर् ववस्ततृ वववरर् दर संख्र्ा रकम 

१  
घरिग्गा नामसारी लसफारीस 

५ रोपनी सम्म  270.00     
५ देखि १० रोपनीसम्म 290.00     
१० देखि २० रोपनीसम्म 300.00     
२० देखि ५० रोपनीसम्म 350.00     
५० रोपनीभन्दा माचि 500.00     

उदाहरर्: ठीक १० रोपनी िग्गा छ भन ेदस्तुर रु. २९० लाग्नछे ।       

२ मोही लगत कट्टा लसफारीस 
१  रोपनी सम्मको 100.00     
१ रोपनी भन्दा माचिको 200.00     

३ घर कार्म लसफारीस 
पक्की घर (प्रतत वगण कफट) 500.00     
कच्िी घर (प्रतत वगण कफट) 300.00     

४ सरिलमन लसफारीस दस्तुर   500.00     
५ छात्रवतृत लसफारीस   100.00     

६ 
ववपन्न/असहार् ववद्र्ािी छात्रवतृत 
लसफारीस 

  तनशुल्क 
    

७ अपाङ्गता भएको लसफारीस   तनशुल्क     
८ अस्िाइ बसोबास लसफारीस   300.00     
९ स्िार्ी बसोबास लसफारीस   500.00     

१० नागररकता  लसफारीस 
वंशि 300.00     
अंचगकृत 1000.00     

११  ववद्र्ुत िडान लसफारीस   300.00     
१२ धारा िडान लसफारीस   300.00     
१३ िीववत रहेको लसफारीस   300.00     

१४ 

दबैु नाम गरेको व्र्जक्त एकै हो भन्ने 
वा फरक िन्मलमतत संशोधन 
लसफारीस 

  300.00 

    
१५ व्र्वसार् बन्द लसफारीस   300.00     
१६ व्र्वसार् सञ्िालन नभएको लसफारीस   300.00     
१७ व्र्ापार व्र्वसार् नभएको लसफारीस   300.00     
१८ कोटण फी लमनाहा लसफारीस   तनशुल्क     
१९ नाबालक पररिर्पत्र लसफारीस   300.00     



4 
 

२० िौपार्ा सम्बन्धी लसफारीस   200.00     
२१  व्र्वसार् दताण लसफारीस   550.00     
२२ उद्र्ोग ठाउँसारी लसफारीस   550.00     
२३ ववद्र्ालर् ठाउँसारी लसफारीस   550.00     

    
  २४ आन्तररक बसाइसराइ लसफारीस   550.00     

२५ 
ववद्र्ालर् सञ्िालन स्वीकृत कक्षा 
वदृ्दद/  लसफारीस 

  500.00 
    

२६ 
व्र्जक्तगत वववरर् लसफाररस/ 
नवीकरर् लसफारीस 

  300.00 
    

२७ िग्गा दताण लसफारीस   300.00     
२८ संरक्षक लसफारीस व्र्जक्तगत   300.00     
२९ संरक्षक लसफारीस संस्िागत   500.00     

३० 
नेपालसरकारको नाममा बाटो कार्म 
लसफारीस 

  300.00 
    

३१  
कोठा िोल्न कार्ण रोहबरमा बस्न े 

लसफारीस 
  300.00 

    

३२ स्वास््र् उपिारको लसफारीस 
तनशुल्क उपिारको लाचग तनशुल्क     
सशुल्क उपिारको लाचग lgz'Ns     

३३ संस्िा दताण लसफारीस   500.00     
३४ िग्गा धनीपुिाण हराएको लसफारीस   300.00     
३५ िीववत सँगको नाता प्रमाखर्त   300.00     
३६ मतृकसँगको नाता प्रमाखर्त   300.00     

३७ 
आचिणक अवस्िा बललर्ो वा सम्पन्नता 
प्रमाखर्त 

  500.00 
    

३८ 
आचिणक अवस्िा कमिोर वा ववपन्नता 
प्रमाखर्त 

  300.00 
    

३९ िग्गा मुल्र्ाङ्कन लसफारीस/ प्रमाखर्त   
१००० मा 2 
?k}of     

४० िारककल्ला प्रमाखर्त   300.00     
४१  िन्मलमतत प्रमाखर्त   300.00     

४१  घर बाटो प्रमाखर्त 
बाटो भएको 500.00     
बाटो नभएको 300.00     

४२ वववाह प्रमाखर्त   300.00     
४३ घर पाताल प्रमाखर्त   300.00     
४४ कागि/ मञ्िुररनामा प्रमाखर्त   300.00     
४५ हकवाला वा हकदार प्रमाखर्त   300.00     

४६ घर सम्पन्न लसफारीस/ प्रमाखर्त 
पक्की 1000.00     
कच्िी 500.00     

४७ अवववादहत प्रमाखर्त   300.00     
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४८ अपुताली लसफाररस   300.00     
४९ अन्र् लसफारीस वा प्रमाखर्त   300.00     

५० घर नक्सापास दस्तुर 
पक्की घर 3000.00 

    
कच्िी घर 1500.00     

    
  ५१  नक्सा पास तनवेदन फाराम दस्तुर   50.00     

५२ सरसफाइ शुल्क 
मालसक 50.00     
सरसफाइ काडणको 100.00     

  नोट: सरसफाइ सम्बन्धी पुवाणधार बनेपतछ लाग्नेछ ।   
५३ घर िाली गराउँदा प्रततददन    500.00     
माचि उजल्लखित लसफारीस वा प्रमाखर्तको प्रततललपी आवश्र्क परेमा पतन सुरु तोककएको दस्तुर पुन: लाग्नेछ । 
र उजल्लखित कागिात अंगे्रिी भाषामा आवश्र्क परेमा रु. ५०० लाग्नेछ । माचि उजल्लखित लसफारीस र 

प्रमाखर्त बाहेक कुन ैतनर्णर् वा फैसला आददको नक्कल आवश्र्क परेमा प्रततपाना १० रुपर्ाँ दस्तुर लाग्नेछ ।    
  दताण शुल्क         

५४ िन्म दताण 
३५ ददनलभत्र भए तनशुल्क 
अन्र्िा 300.00 

    

५५ मतृ्र् दताण 
३५ ददनलभत्र भए तनशुल्क 
अन्र्िा 300.00 

    
५६ बसाइसराइ िाने दताण   2000.00     

५७ सम्बन्धववच्छेद दताण 
३५ ददनलभत्र भए तनशुल्क 
अन्र्िा पीडडतलाई  

500.00 
    

५८ वववाह दताण 
३५ ददनलभत्र भए तनशुल्क 
अन्र्िा 500.00 

    

५९ नर्ा व्र्वसार् दताण 

१  लाि सम्मको 200.00     
१ लाि देखि ५ लािसम्मो 300.00     
५ लािदेखि २० लाि सम्मको 500.00     
२० लािदेखि माचि 1000.00     

६०  उिुरी दताण तिा मुद्दा दस्तुर   200.00     

६१  व्र्वसार् नववकरर् 

१ लाि सम्मको 100.00     
१ लाि देखि ५ लािसम्मो 150.00     
५ लािदेखि २० लाि सम्मको 200.00     
२० लािदेखि माचि 250.00     

  कर        

६२ एकककृत सम्पतत कर 
एकककृत सम्पतत कर पतछ 
ववस्ततृ अध्र्र्न गरी लगाइन े।   

    
६३ घर बहाल कर कोठा वा घरभाडाको  10 प्रततशत     

६४ ववज्ञापन कर 
;fj{hlgs :yfgdf lj1fkg jf 

;fOgaf]8{ /fv]jfkt jflif{s 
500.00 

    
६५ मालपोत/ भुलम कर प्रततरोपनी बारी       
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अब्बल (१० रोपनी भन्दा कम ) 6.00     
अब्बल (१० रोपनी भन्दा बढी ) 25.00     
दोर्म (१० रोपनी भन्दा कम ) 5.00     
दोर्म (१० रोपनी भन्दा बढी ) 23.00     
सीम (१० रोपनी भन्दा कम ) 4.00     
सीम (१० रोपनी भन्दा बढी ) 20.00     
िाहार (१० रोपनी भन्दा कम ) 3.00     
िाहार (१० रोपनी भन्दा बढी ) 17.00     

िेत       
अब्बल (१० रोपनी भन्दा कम ) 11.00     
अब्बल (१० रोपनी भन्दा बढी ) 35.00     
दोर्म (१० रोपनी भन्दा कम ) 9.00     
दोर्म (१० रोपनी भन्दा बढी ) 30.00     
सीम (१० रोपनी भन्दा कम ) 7.00     
सीम (१० रोपनी भन्दा बढी ) 25.00     
िाहार (१० रोपनी भन्दा कम ) 5.00     
िाहार (१० रोपनी भन्दा बढी ) 20.00     

  
नोट: 2 वषणभन्दा लामो समर् सम्म कर नबुझाउनेलाई िम्मा कर रकममा २५%, 5 वषणभन्दा बढी समर् 

नबुझाउनेलाई ३५% , र ८ वषणभन्दा लामो समर् कर नबुझाउनलेाई ५०% िप िररवाना लाग्नछे । तर आव 
074।75 भन्दा अगाडडको मालपोत रकम र िररवाना साबबककै तनर्म र दररेट अनुसार लाग्नछे । 

  

  

  

66 स्रोत पररिालन 
हलभाडा प्रततददन 200.00     
कुसी भाडा प्रततददन/ प्रततगोटा 5.00     

  व्र्वसार् कर        

67 मददरा पसल 

ववतरक 3500.00     
िोक 2500.00     
िुद्रा 1000.00     

68 िुरोट बबडी सुती िन्र् 

ववतरक 1000.00     
िोक 700.00     
िुद्रा 500.00     

69 हल्का पेर् पदािण 
ववतरक 1000.00     
िोक 700.00     
िुद्रा 500.00     

70 सुनिाँदी पसल 
िोक 2500.00     
िुद्रा पसल र ममणत 2000.00     

71 औषधी पसल 

िोक 700.00     
िुद्रा डाक्टर भएको 500.00     
िुद्रा डाक्टर नभएको 500.00     

72 माछामास ुबबक्री पसल   500.00     
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73 आर्ुवेददक औषधी पसल   500.00     

74 एग्रोभेट पसल 
िोक 1000.00     
िुद्रा 1000.00     

75 स्टेशनरी तिा पुस्तक पसल 
िोक 1000.00     
िुद्रा 700.00     

76 छपाइ तिा प्रकाशन 
अफसेट पे्रस 2000.00     
साधारर् प्रेस 1000.00     

77 कस्मेदटक पसल   500.00     

78 मोटर पाट्णस 
िोक 2000.00     
िुद्रा 1000.00     

79 प्लाइ तिा ग्लास 
िोक 1500.00     

िुद्रा 1000.00     

            

80 कपडा/फेन्सी/िुत्तािप्पल/ब्र्ाग पसल 
िोक 1500.00     
िुद्रा 1000.00     

    
  

81 धागो टाक पसल 
िोक 1000.00     
िुद्रा 500.00     

82 
इलेक्रोतनक पसल (मोबाइल, घडी, 
क्र्ाल्कुलेटर अडडर्ो, लभडडर्ो, आदद) 

ववतरक 2000.00     
िोक 1500.00     
िुद्रा 1000.00     

83 
हाडणवेर्र/ मेलसनरी/स्र्ातनटरी/माबणल 
पसल 

िोक 2500.00     
िुद्रा 1500.00     

84 पेरोललर्म पदािण 

पेरोल पम्प 3000.00     
पेरोल बबक्री केन्द्र 1500.00     
ग्र्ास लसललन्डर सब डडलर 1500.00     
मट्दटतेल मात्र बबक्री 500.00     

85 जस्टल आलमुतनर्म पसल 
िोक 1000.00     
िुद्रा 500.00     

86 फतनणिर 
िोक 1500.00     
िुद्रा 1000.00     

87 
ढुङ्गा तिा चगट्टी बालुवा बबक्री 
ववतरर् गने 

  2000.00 
    

88 कपडा लसलाइ कटाइ 
टेलररङ आधुतनक 500.00     
हाते मेलसन 100.00     

89 स्नुकर तिा पुल हाउस   2000.00     
90 क्र्ारेम बोडण   500.00     
91 पशु आहार बबक्री केन्द्र   500.00     
92 ककराना पसल िोक 1500.00     
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िुद्रा 1000.00     

93 फलफूल/तरकारी पसल 
िोक 800.00     
िुद्रा 400.00     

94 उपहार/ चगफ्ट/ िेलौना पसल 
िोक 1000.00     
िुद्रा 500.00     

95 
भाँडा पसल (स्टील, 

प्लाजस्टक,आल्मुतनर्म सबैिरी) 

िोक 1000.00     
िुद्रा 500.00     

96 माटाको भाँडा पसल िोक, िुद्रा 100.00     

97 
ववशेषज्ञ परामशण तिा अन्र् 
व्र्ावसार्ी सेवा 

चिककत्सक 2000.00     
कन्सल्टेन्ट सेवा(इजन्ितनर्ररङ्ग) 2000.00     
कानुन व्र्ावसार्ी ल फमण 2000.00     
लेिापरीक्षर् व्र्ावसार्ी 2000.00     
दन्तचिककत्सक 2000.00     
अनुसन्धानकताण परामशणदाता 2000.00     
पशु चिककत्सक डाक्टर 2000.00     
रोिगार सेवा 2000.00     

98 ढुवानी तिा रान्सपोटण    2000.00     
99 पेन्टर/ साइनबोडण लेख्न े   500.00     
100 िोटो व्र्वसार्ी   1000.00     

  
ककराना पसल स्टेसनरी तिा फेन्सी 
सदहतको एकककृत पसल 

  3000.00 
    

            
101 िग्गा व्र्वसार्ी   2000.00     
102 तनमाणर् व्र्वसार्ी   2000.00     

103 
र्स वगीकरर्मा नपरेका व्र्वसार्को 
हकमा 

  750.00 
    

  उत्पादनमूलक उद्र्ोग       
104 ग्रील उद्र्ोग   3000.00     
105 िुत्ता उद्र्ोग   1500.00     

106 
घरेलु कुदटर उद्र्ोग(अगरबत्ती, 
मैनबत्ती,टीकी, अिार तिा अन्र् कुदटर) 

  500.00 
    

107 कपडा तिा गामेन्ट उद्र्ँोोग    5000.00     
108 लसरक डसना उद्र्ोग पसल   1500.00     
109 कुटानी पेलानी/ लमल   1500.00     
110 मसला लमल   500.00     

  
नोट: र्दद मसला लमल रहेको लमलबाटै कुटानी पेलानी लमल पतन छ 
भने कुटानी पेलानी लमलकै व्र्वसार् कर लाग्ने छ ।   

    
111 डरेी उद्र्ोग/ व्र्वसार्   500.00     

112 उपभोग्र् वस्तु उत्पादन उद्र्ोग 
कुककि नुडल्स 1000.00     
दालमोट पाउरोटी िाउमीन 500.00     
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पापड चिप्स कफगर 500.00     

113 वनिन्र् उद्र्ोग 
स लमल प्लाइउड उद्र्ोग 3000.00     
काठ बबक्री डडपो 2000.00     

114 क्रसर÷कन्क्रीट÷इटा भट्टा उद्र्ोग   5000.00     
115 ढाकाटोपी पजस्मना उद्र्ोग   500.00     
116 सुतत णिन्र् उद्र्ोग   5000.00     

117 होटल लि रेष्टुरेन्ट 

होटल र लि 2000.00     
भोिनालर् 1000.00     
लमठाई पसल 500.00     
पाटी प्र्ालेस 2500.00     
रेष्टुरेन्ट-बार 2000.00     
चिर्ा र िािा पसल 500.00     
साना,िािा-नास्ता पसल 
(मददरासदहत) 2000.00 

    
118 टेन्ट हाउस   2000.00     
  सेवा उद्र्ोग       

119 सञ्िार 

एफ.एम. प्रसारर् 2000.00     
केवुल च्र्ानल प्रसारर् 2000.00     
पत्रपबत्रका प्रकाशन सेवा 500.00     
फोटोकपी, पी.लस.ओ साइबर तिा 
क्र्ाफे 

1000.00 
    

कुररर्र सेवा 1000.00     
कलर ल्र्ाब/ फोटोस्टुडडर्ो 500.00     

    
  

120 ववत्तीर् 

वाखर्ज्र् वैंक प्रतत शािा/केजन्द्रर् 
कार्ाणलर् 

6000.00 
    

ववकास वैंक प्रतत शािा/ केजन्द्रर् 
कार्ाणलर् 

6000.00 
    

फाइनान्स कम्पनी शािा 
कार्ाणलर् 

6000.00 
    

ववत्तीर्/ ऋर् सहकारी संस्िा 3000.00     
मनी रान्सफर 2500.00     
ववमा कम्पनी 3000.00     
लघु ववत्त 3000.00     

121 स्वास््र् सेवा व्र्वसार् 

तनिी अस्पताल तिा नलसणङ्ग 
होम 

5000.00 
    

जक्लतनक तिा ल्र्ाब 2500.00     
िस्मा पसल 1000.00     

122 लशक्षा सेवा तनिी 
क्र्ाम्पस 2000.00     
मावव/ उच्िमावव 1500.00     
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मावव 1000.00     
आधारभूत 1000.00     
प्राचिलमक 1000.00     
छात्रावास 1000.00     
मन्टेश्वरी 1000.00     
पूवण प्रािलमक 800.00     
ट्र्ुशन सेन्टर 1500.00     
कम्प्र्ुटर / नतृ्र्कला लसकाइ 
केन्दर 

1000.00 
    

तालीम तिा अनुसन्धान केन्द्र 1000.00     

123 ममणत सम्भार  

टार्र-ट्र्ुव ममणत, 

ररसोललङ्ग,हावा भन े 
1000.00 

    
इजन्िन ममणत  1000.00     
डजेन्टङ्ग पेजन्टङ्ग 1000.00     
दट.भी, किि, मोटर, पङ्िा, रेडडर्ो, 
घडी िेनेरेटर, कम्प्र्ुटर, मोबाइल 
(इलेक्रोतनक) 

1000.00 

    
मोटरसाइकल ममणत 1000.00     
बस,ट्र्ाक्सी लगार्तका सवारी 
साधन ममणत  

2000.00 
    

अन्र् ववववध ममणत 1000.00     
124 ड्राइ जक्लतनक, व्र्ुटी पालणर तिा सैलुन   500.00     
125 फूल ववरुवा पसल   500.00     

126 गैर सरकारी संस्िाहरु 
राजष्रर् 1000.00     
अन्तराजष्रर् 3000.00     

 

127 सवारी साधन कर 

बस रक लरी र हेभी गाडी 3000.00     
भाडाका कार जिप 1000.00     
तनिी कार, िीप, मर्ुरी 1000.00     
स्कुटर, मोटरसाइकल तिा अन्र् 
सवारी साधनमा  500.00 

    
ठेलागाडा तिा ररक्सामा  300.00     

128 पटके सवारी कर 50.00     
            

  

द्रष्टव्र्: एक गाउँपाललकाले सवारी दताण तिा वावषणक सवारी कर ललएपतछ अको गाउँपाललकाले त्र्स्तो सवारी दताण 
तिा वावषणक सवारी कर ललन पाउँनेछैन । 

 

129 मनोरञ्िन कर  

लसनेमा हल तिा मनोरञ्िन 
प्रदशणन स्िलको प्रवेश शुल्कमा  2.00% 

    
िाद ुसकण स िटक आददमा 
प्रततददन 

300.00     
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130 िडीबुटी जिविन्तुकर पतछ तनर्णर् गररने ।   

131 बहाल बबटौरी कर 

टहरो छाप्रोको वावषणक 500.00     
घुम्ती वावषणक 500.00     
ठेला वावषणक 200.00     

132 पाककण ङ्ग शुल्क: प्रततददन 

बस , रक, लरी, हेभी गाडी, 
ट्र्ाक्टर, िीप 

20.00 
    

मोटरसाइकल, ठेला गाडा, अटो 
ररक्सा र अन्र् साधन प्रततघण्टा 10.00 

    
  नोट: पाककण ङ्ग शुल्क बसपाकण  स्िल व्र्वजस्ित भएपतछ मात्र लाग्ने ।       
133 हाटबिार कर  वावषणक (ठेक्का) 40000.00     

   
    

 

धुरी कर 

      वववरर् ववस्ततृ वववरर् दर संख्र्ा रकम 

१३४ 
धुरी कर 

पक्की घर 250.00     
बिारको टीनको छाना भएको 
घर 

100.00 
    

बिारको फूसको छाना भएको 
घर 

80.00 
    

गाउँको टीन घर 50.00     
गाउँको फूस घर 40.00     

 िोटो प्रततटीन   6.00     

135 डोिर कर वावषणक   30000.00     

१३६ काठ तनकासी िम्मा रकमको    2 k|ltzt     

१३७ कृवष तिा पशुपालन फमणहरु वावषणक   5000.00     

१३८ पशु तनकासी कर प्रततगोटा   20.00     

139 सम्वन्धववच्छेद दताण 
३५ ददनलभत्र तनशुल्क अन्र्िा 
पीडकबाट 

3000.00 
    

१४० बसाई सरी आउने दताण   550.00     

      

 


