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

   ;efaf6 :jLs[t ldltM   
प्रस्तावनााः  पौवादङुमा गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७५/७६ को अथिसम्बन्धी प्रस्ताविाई 

कार्ािन्वर्न गनिको लनलमत्त स्थानीर् कर तथा शुल्क संकिन गने, छुट ददने तथा आर् संकिनको 
प्रशासलनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे,  
नेपािको संववधानको धारा २२८ को उपधारा (१) बमोजिम  पौवादङुमा  गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  
१ . संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाम “आलथिक ऐन, २०७५” रहेको छ । 
 (२) र्ो ऐन २०७५ साि श्रावण १ गतेदेजि  पौवादङुमा गाउँपालिकालभत्र िागू हुनेछ । 
२. सम्पलत कराः गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र अनुसूलिमा िेजिएबमोजिम एदककृत सम्पवत्त कर/घरिग्गा कर 

िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 
३. भूलम कर (मािपोत) : गाउँपालिका िेत्रलभत्र अनुसूलिमा िेजिएबमोजिम भूलम कर (मािपोत) िगाइने र 

असूि उपर गररनेछ ।  
४. घर वहाि कराः  गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्वि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोदाम, 

टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै आंलशक तवरिे वहािमा ददएकोमा अनुसूलिमा िेजिएबमोजिम घर 
िग्गा वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ ।  

५. व्र्वसार् कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूँिीगत िगानी र आलथिक 
कारोवारका आधारमा अनुसूलिमा िेजिएबमोजिम व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. िदिबुटी, कवािी र िीविन्तु कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्वि वा संस्थािे ऊन, िोटो, िदिबुटी, 
वनकस, कवािी माि र प्रिलित कानूनिे लनरे्ध गररएको िीविन्तु वाहेकका अन्र् मतृ वा माररएका 
िीविन्तुको हाि, लसङ, प्वाँि, छािा िस्ता बस्तुको व्र्वसालर्क कारोवार गरेवापत अनुसूलिमा 
िेजिएबमोजिमको कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

७. ववज्ञापन कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र हुने ववज्ञापन तिको अनुसूलिमा िेजिएबमोजिम ववज्ञापन कर 
िगाइने र असूि उपर गररनेछ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्र्था व्र्वस्था भएको 
अवस्थामा सोदह बमोजिम हुनेछ । 

८. बहाि वबटौरी शुल्काः गाउँपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनमािण, रेिदेि वा संिािन गरेका अनुसूलिमा 
िेजिएबमोजिम उल्िेि भए अनुसार हाट बिार वा पसिमा सोही अनुसूलिमा भएको व्र्स्था अनुसार 
बहाि वबटौरी शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 
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९. पादकि ङ शुल्काः गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पादकि ङ सुववधा उपिब्ध गराए वापत 
अनुसूलिमा बमोजिम पादकि ङ शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

१०. टे्रदकङ्ग, कोर्ोदकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र र र र्ाफ्टीङ्ग शुल्काः  गाउँपालिकािे 
आफ्नो िेत्रलभत्र टे्रदकङ्ग, कार्ोदकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र र र र्ाफ्टीङ्गसेवा वा 
व्र्वसार् संिािन गरेवारत अनुसूलि बमोजिमको शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

११ . सेवा शुल्क, दस्तुराः गाउँपालिकािे लनमािण, संिािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनूसूलिमा उजल्िजित 
स्थानीर् पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूलिमा व्र्वस्था भए अनुसार 
शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१२. पर्िटनशुल्काः गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश गन े पर्िटकहरुवाट अनुसूिीमा उजल्िजित दरमा 
पर्िटन शुल्क िगाईने र असुि उपर गररनेछ ।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्र्था 
व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोदह बमोजिम हुनेछ । 

१३. कर छुटाः र्स ऐन बमोजिम कर लतन ेदालर्त्व भएका व्र्वि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन दकलसमको कर 
छुट ददईने छैन ।  

१४. कर तथा शुल्क संकिन सम्बजन्ध कार्िववलधाः र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्था अनुसार कर तथा शुल्क 
संकिन सम्बजन्ध कार्िववलध गाउँपालिकािे तोके अनुसार हुने छ । सम्पूणि करको एदककृत अनुसूलि 
ति प्रस्तुत गररएको छ ।  
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लस.न.ं रािस्वका िेत्रहरु    गत आलथिक वर्िको रु 
आ.व. २०७५/७६ को प्रस्ताववत 
दर रु 

  

  सेवा शुल्क         

१  घर िग्गा नामसारी र मोदह िगत कट्टा लसफाररस ५ रोपलन सम्म 270 k|lt /f]kgL 54   

  
मोदहिगत कट्टाको िागी मोदह तथा साहु िे 
वरावरी गरर लतनुि पन े 

५ देजि १० रोपलन सम्म 290 k|lt /f]kgL 55   

    १० देजि २० रोपलन सम्म 300 k|lt /f]kgL 56   

    २० देजि ३० रोपलन सम्म 350 k|lt /f]kgL 57   

    ३० देजि ५० रोपलन सम्म 500 k|lt /f]kgL 58   

    ५०  रोपलन भन्दा माथी    k|lt /f]kgL 59   

२ सरिलमन लसफारीस दस्तुर   500 500   

३ छात्रवलृत लसफारीस   100 100   

४ नागररकता  लसफारीस वंशि 300 300   

५ नागररकता  लसफारीस अंलगकृत 1000 1000   

६ ववद्युत तथा पालन धारा ििान लसफारीस   300 300   

७ व्र्वसार् दताि लसफारीस   550 550   

८ व्र्वसार् बन्द लसफारीस   300 300   

९ व्र्वसार् सञ्िािन नभएको लसफारीस   300 300   

१० व्र्ापार व्र्वसार् नभएको लसफारीस   300 300   

११ उद्योग ठाउँसारी लसफारीस   550 550   

१२ 
दबैु नाम गरेको व्र्वि एकै हो भन्ने वा फरक 
िन्मलमलत संशोधन लसफारीस 

  300 300   

१३ िीववत रहेको लसफारीस   300 300   

१४ नाबािक पररिर्पत्र लसफारीस   300 300   

१५ िौपार्ा सम्बन्धी लसफारीस   200 300   

१६ 
ववद्यािर् सञ्िािन स्वीकृत किा वदृि/  लसफारीस 

  500 1000   

१७ ववद्यािर् ठाउँसारी लसफारीस   550 1000   

१८ संस्था दताि लसफारीस   1000 1000   

१९ संस्था नववकारण १ िाि भन्दा मुलन कारोवार हुने   1000 500   

२० 
संस्था नववकरण लसफाररस वावर्िक १ िाि भन्दा 
माथी  कारोवारको प्रलतशत 

  1 1   

२१ िग्गा दताि लसफारीस   300 500   
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२२ िग्गा धनीपिुाि हराएको लसफारीस   300 300   

२३ व्र्विगत वववरण लसफाररस/ नवीकरण लसफारीस   300 300   

२४ संरिक लसफारीस व्र्विगत   300 300   

२५ संरिक लसफारीस संस्थागत   500 500   

२६ िग्गा मुल्र्ाङ्कन लसफारीस/ प्रमाजणत   १००० मा १ ?k}of 0.1 k|ltzt   

२७ िारदकल्िा प्रमाजणत   500 500   

२८ िीववत सँगको नाता प्रमाजणत   300 300   

२९ मतृकसँगको नाता प्रमाजणत   300 300   

३० आलथिक अवस्था बलिर्ो वा सम्पन्नता प्रमाजणत   500 500   

३१ आलथिक अवस्था कमिोर वा ववपन्नता प्रमाजणत   300 300   

३२ घर कार्म लसफारीस पक्की घर (प्रलत वगि दफट) 500 2   

३३ घर कार्म लसफारीस कच्िी घर (प्रलत वगि दफट) 300 1   

३४ नक्सा पास लनवेदन फाराम दस्तुर   100 100   

३५ घर नक्सापास दस्तुर पक्की घर 3000 3000   

३६ घर नक्सापास दस्तुर कच्िी घर 1500 1500   

३७ घर सम्पन्न लसफारीस/ प्रमाजणत पक्की 1000 1000   

३८ घर सम्पन्न लसफारीस/ प्रमाजणत कच्िी 500 500   

३९ घर बाटो प्रमाजणत बाटो भएको 500 500   

४० घर बाटो प्रमाजणत बाटो नभएको 300 500   

४१ कोठा िोल्न कार्ि रोहबरमा बस्ने  लसफारीस   500 500   

४२ घर िािी गराउँदा प्रलतददन    500 1000   

४३ घर पाताि प्रमाजणत   300 300   

४४ कागि/ मञ्िुररनामा प्रमाजणत   300 300   

४५ हकवािा वा हकदार प्रमाजणत   300 300   

४६ िन्मलमलत प्रमाजणत   300 300   

४७ वववाह प्रमाजणत   300 300   

४८ अस्थाइ बसोबास लसफारीस   300 300   

४९ स्थार्ी बसोबास लसफारीस   500 500   

५० अवववादहत प्रमाजणत   300 300   

५१ आन्तररक बसाइसराइ लसफारीस   550 600   

५२ अपुतािी लसफाररस   500 500   

५३ अन्र् लसफारीस वा प्रमाजणत   300 300   

५४ 
सरसफाइ सम्बन्धी पुवािधार बनेपलछ सरसफाइ 
शुल्क                                          

मालसक 50 50   

५५ 
सरसफाइ सम्बन्धी पुवािधार बनेपलछ सरसफाइ 
शुल्क                                          

सरसफाइ काििको 100 100   

५६ नेपािसरकारको नाममा बाटो कार्म लसफारीस   lgz'Ns lgz'Ns   

५७ ववपन्न/असहार् ववद्याथी छात्रवलृत लसफारीस   लनशुल्क लनशुल्क   

५८ अपाङ्गता भएको लसफारीस   लनशुल्क लनशुल्क   
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५९ कोटि फी लमनाहा लसफारीस   लनशुल्क लनशुल्क   

६० स्वास््र् उपिारको लसफारीस लनशुल्क उपिारको िालग लनशुल्क लनशुल्क   

६१ स्वास््र् उपिारको लसफारीस सशुल्क उपिारको िालग lgz'Ns lgz'Ns   

मालथ उजल्िजित लसफारीस वा प्रमाजणतको प्रलतलिपी आवश्र्क परेमा पलन सुरु तोदकएको दस्तुर पुन: िाग्नेछ । र उजल्िजित कागिात अंगे्रिी भार्ामा 
आवश्र्क परेमा रु. ५०० िाग्नेछ । मालथ उजल्िजित लसफारीस र प्रमाजणत बाहेक कुन ैलनणिर् वा फैसिा आददको नक्कि आवश्र्क परेमा प्रलतपाना १० 

रुपर्ाँ दस्तुर िाग्नेछ ।  

  दताि शुल्क         

  िन्म दताि 
३५ ददनलभत्र भए लनशुल्क 
अन्र्था 300 50   

  मतृ्र् दताि 
३५ ददनलभत्र भए लनशुल्क 
अन्र्था 300 50   

  बसाइसराइ िाने दताि   2000 2000   

  सम्बन्धववच्छेद दताि 
३५ ददनलभत्र भए लनशुल्क 
अन्र्था पीदितिाई  500 500   

  वववाह दताि 
३५ ददनलभत्र भए लनशुल्क 
अन्र्था 500 500   

  नर्ा व्र्वसार् दताि १  िाि सम्मको 200 200   

  नर्ा व्र्वसार् दताि १ िाि देजि ५ िािसम्मो 300 300   

  नर्ा व्र्वसार् दताि ५ िािदेजि २० िाि सम्मको 500 500   

  नर्ा व्र्वसार् दताि २० िािदेजि मालथ 1000 1000   

  उिुरी दताि तथा मुिा दस्तुर   200 200   

  व्र्वसार् नववकरण १ िाि सम्मको 100 100   

  व्र्वसार् नववकरण १ िाि देजि ५ िािसम्मो 150 150   

  व्र्वसार् नववकरण ५ िािदेजि २० िाि सम्मको 200 250   

  व्र्वसार् नववकरण २० िािदेजि मालथ 250 500   

  स्थालनर् स्रोत उपर्ोग वापत शुल्क हिभािा प्रलतददन 200 500   

  स्थालनर् स्रोत उपर्ोग वापत शुल्क कुसी भािा प्रलतददन/ प्रलतगोटा 5 5   

  स्थालनर् स्रोत उपर्ोग वापत शुल्क प्रोिेक्टर 0 500   

एदककृत संपलत कर अनुसुलि १ दफा ३ सँग संवजन्धत दर लनधािरण , Plss[t ;+klt s/ nfu" ug{] ldlt sfo{kflnsfjf^ lg)f{o ul/ sfof{Gjog 

ul/g]% . 

  एदककृत सम्पलत करका दर     

  कर र्ोग्र् एकीकृत सम्पलतको मलू्र्   dWos बावर्िक दर रु  
बावर्िक 
दर रु  

  १ देजि १,००,००० मुल्र् सम्मको मुल्र्ांकनमा 50 50000 
 

50 

  १ ,००,००१ देजि ५,००,००० सम्मको मुल्र्ांकनमा 100 300000 
 

300 
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  ५,००,००१ देजि १०,००,००० सम्मको मुल्र्ांकनमा 200 750000 
 

750 

  १०,००,००१ देजि १५,००,००० सम्मको मुल्र्ांकनमा 300 1250000 
 

1250 

  १५,००,००१ देजि २०,००,००० सम्मको मुल्र्ांकनमा  400 1750000 
 

1750 

  २०,००,००१ देजि २५,००,००० सम्मको मुल्र्ांकनमा 500 2250000 
 

2250 

  २५,००,००१ देजि ३०,००,००० सम्मको मुल्र्ांकनमा  600 2750000 
 

2750 

  ३०,००,००१ देजि ३५,००,००० सम्मको मुल्र्ांकनमा  700 3250000 
 

3250 

  ३५,००,००१ देजि ४०,००,००० सम्मको मुल्र्ांकनमा  800 3750000 
 

3750 

  ४०,००,००१ देजि ४५,००,००० सम्मको मुल्र्ांकनमा  900 4250000 
 

4250 

  ४५,००,००१ देजि ५०,००,००० सम्मको मुल्र्ांकनमा  1000 4750000 
 

4750 

  ५९,००,००१ देजि ५५,००,००० सम्मको मुल्र्ांकनमा  1100 5250000 
 

5250 

  ५५,००,००१ देजि ६०,००,००० सम्मको मुल्र्ांकनमा  1200 5750000 
 

5750 

  ६०,००,००१ देजि ६५,००,००० सम्मको मुल्र्ांकनमा  1300 6250000 
 

6250 

  ६५,००,००१ देजि ७०,००,००० सम्मको मुल्र्ांकनमा  1400 6750000 
 

6750 

  ७०,००,००१ देजि ७५,००,००० सम्मको मुल्र्ांकनमा  1500 7250000 
 

7250 

  ७५,००,००१ देजि ८०,००,००० सम्मको मुल्र्ांकनमा  1600 7750000 
 

7750 

  ८०,००,००१ देजि ८५,००,००० सम्मको मुल्र्ांकनमा  1700 8250000 
 

8250 

  ८५,००,००१ देजि ९०,००,००० सम्मको मुल्र्ांकनमा    8750000 
 

8750 

  ८५,००,००१ देजि ९५,००,००० सम्मको मुल्र्ांकनमा  1800 9000000 
 

9000 

  
९५,००,००१ देजि १००,००,००० सम्मको 
मुल्र्ांकनमा  1900 9750000 

 
9750 

  
१ ,००,००,००१ देजि १,१०,००,००० सम्मको 
मुल्र्ांकनमा  2100 10500000 

 
10500 

  
१ ,१०,००,००१ देजि १,२०,००,००० सम्मको 
मुल्र्ांकनमा  2300 11500000 

 
11500 

  
१ ,२०,००,००१ देजि १,३०,००,००० सम्मको 
मुल्र्ांकनमा  2500 12500000 

 
12500 

  
१ ,३०,००,००१ देजि १,४०,००,००० सम्मको 
मुल्र्ांकनमा  2700 13500000 

 
13500 

  
१ ,४०,००,००१ देजि १,५०,००,००० सम्मको 
मुल्र्ांकनमा  2900 14500000 

 
14500 

  
१ ,५०,००,००१ देजि १,६०,००,००० सम्मको 
मुल्र्ांकनमा  3100 15500000 

 
15500 

  
१ ,६०,००,००१ देजि १,७०,००,००० सम्मको 
मुल्र्ांकनमा  3300 16500000 

 
16500 

  
१ ,७०,००,००१ देजि १,८०,००,००० सम्मको 
मुल्र्ांकनमा  3500 17500000 

 
17500 

  
१ ,८०,००,००१ देजि १,९०,००,००० सम्मको 
मुल्र्ांकनमा  3700 10400000 

 
10400 



7 
 

  
१ ,९०,००,००१ देजि २,००,००,००० सम्मको 
मुल्र्ांकनमा  3900 19500000 

 
19500 

  
२,००,००,००१ देजि माथी २,२०,००,००० सम्मको 
मुल्र्ांकनमा 4500 21000000 

 
21000 

  २ करोि २० िाि १ रु देजि माथी प्रलतिाि रु १ का दरिे एदककृत संपलत कर िागु गररनेछ 22100

0 

  
एदककृत संपलत कर अनुसुलि ६ दफा १२ को ३ क सँग संवजन्धत िग्गाको न्र्ुनतम मूल्र्ांकन हद , Plss[t ;+klt s/ nfu" ug{] ldlt 

sfo{kflnsfjf^ lg)f{o ul/ sfof{Gjog ul/g]% . 

  स्थान न्र्ुनतम मूल्र् प्रलत रोपलन रु व्र्ापाररक िेत्र     

१  

श्र्ामलसिा शुक्रवारे हदटर्ा देजि िापेिािा सम्म र 
दहिेभन््र्ाङ्ग विार, हावु, लतवारीभन्िर्ाङ्ग देजि 
सोसेटार सम्म मध्र्पहािी रािमागि  पजक्क सिकिे 
छोर्का  दार्ावार्ा १०० लमटर लभत्रका  व्र्ापाररक 
उदेश्र्का साथ दकत्ताकाट गरर घिेररमा ववदक्र हुने, 

वजस्त तथा विार ववकलसत भएका िग्गा 
िलमनहरुको प्रलतरोपनी  

1117000       

२ 

लतवारीभन््र्ाङ्ग, कोटगढी, च्गाङ्गे्र विार, 

िाम्ताङ्ग, वाजस्तम पानीटैदक िािा र मानेिािा 
विार, हुदै मालिका सम्मका लतवारीभन््र्ाङ्ग-
अधेरीघाट सम्मको मुख्र् सिक ग्रावेि भएकोिे 

छोर्को दार्ावार्ा १०० लमटर लभत्रका व्र्ापाररक 
उदेश्र्का साथ दकत्ताकाट गरर घिेररमा ववदक्रववतरण 
हुने िलमनको प्रलतरोपलन  

871000       

३ 

मालिकादेिी िौदकवारी, थपुि, िाम्ताङ्ग देजि  

सानोदङु्गमा, पधेरी,  ठुिोदङु्गमा, वाजस्तम 
पानीटंदकिािा देजि गाउसम्म, शुक्रवारे हदटर्ा देजि 

श्र्ामलसिा विा कार्ाििर् सम्म, मुठ्केआहाि देजि 
औलिर्ा च्र्ागे्र सम्म, प्र्ाक्िा वाररपाररकै देजि 
च्र्ागे्र सम्मका सहार्क सिकमा छुएको िग्गा 
िलमनहरुको प्रलतरोपलन रु 

625000       

  स्थान न्र्ुनतम मूल्र् प्रलत रोपलन रु आवालसर् िेत्र     

  
घरवाररको रुपमा रहेको कम्पाउन्ि समेत कार्म 
भएका घिेरर 

600000       

  स्थान िेत कृवर्िेत्र वारर कृवर् िेत्र     

विा 
नंवर 
१  

अवि श्र्ामलसिा 28000 25000     

दोर्म श्र्ामलसिा 23000 21000     

लसम श्र्ामलसिा 
21000 17000 

    

िाहार श्र्ामलसिा 15000 11000     

अन्र् श्र्ामलसिा 
10000 10000 

    

विा 
नंवर 

अवि लतवारी भन््र्ाङ्ग 32000 26000     

दोर्म लतवारी भन््र्ाङ्ग 26000 23000     
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२ लसम लतवारी भन््र्ाङ्ग 19000 17000     

िाहार लतवारी भन््र्ाङ्ग 15000 11000     

अन्र् लतवारी भन््र्ाङ्ग 10000 10000     

विा 
नंवर 
३ 

अवि च्र्ाङ्गे्र 27000 23000     

दोर्म च्र्ाङ्गे्र 23000 21000     

लसम च्र्ाङ्गे्र 17000 15000     

िाहार च्र्ाङ्गे्र 13000 11000     

अन्र् च्र्ाङ्गे्र 10000 10000     

विा 
नवर 
४ 

अवि वाजस्तम 28000 23000     

दोर्म वाजस्तम 23000 19000     

लसम वाजस्तम 17000 15000     

िाहार वाजस्तम 13000 11000     

अन्र् वाजस्तम 10000 10000     

विा 
नंवर 
५ 

अवि सानोदङु्गमा 27000 23000     

दोर्म सानोदङु्गमा 23000 19000     

लसम सानोदङु्गमा 
17000 14000     

िाहार सानोदङु्गमा 
12000 10000 

    

अन्र् सानोदङु्गमा 
9000 9000     

विा 
नंवर 
६ 

अवि ठुिोदङु्गमा 25000 21000     

दोर्म ठुिोदङु्गमा 19000 17000     

लसम ठुिोदङु्गमा 14000 12000     

िाहार ठुिोदङु्गमा 12000 10000     

अन्र् ठुिोदङु्गमा 9000 9000     

            

  स्थान न्र्ुनतम मूल्र् प्रलत रोपलन रु  वन तथा वगर िेत्र     

  
वास, िरवारर,ढंुगा, पलति, िकि , िरण आदद लनजि 
स्वालमत्वमा िलनइ पुिाि उठेका  5000 5000     

  
एदककृत संपलत कर अनुसुलि ६ दफा १२ को ३ क सँग संवजन्धत भौलतक संरिनाहरुको न्र्ुनतम मूल्र्ांकन हद, Plss[t ;+klt s/ nfu" ug{] 

ldlt sfo{kflnsfjf^ lg)f{o ul/ sfof{Gjog ul/g]% . 

  स्थान 
सटर वा दढक भएर पसि भएको 
भािामा प्रर्ोग हुने  

आवासको िालग मात्र 
जिल्िा मािपोत 
कार्ाििर्को दर 

    

१  

लसमेन्ट,छिको प्रर्ोग गरर पजक्क वपिर, ववमको 
प्रर्ोग गरर छत ढिान भएको घर, पालि तथा 
अन्र् संरिनाको न्र्ुनतम मुल्र्ांकन प्रलत कोठा/ 
प्रलततिा/ वगिदफट 

        

  एक तिे 550000 500000     

  दइु तिे 1100000 1000000     
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  लतन तिे 1650000 1500000     

२ 

ढंुगा वा पजक्क ईटामा लसमन्टको िोिाई, ववमको 
प्रर्ोग गरर छत ढिान भएको घर, पालि, तथा अन्र् 
संरिनाको न्र्ुनतम मुल्र्ांकन  

        

  एक तिे 200000 175000     

  दइु तिे 250000 210000     

  लतन तिे 400000 350000     

३ 

ढंुगा वा पजक्क ईटामा लसमन्ट वा माटोको िोिाई 
भएको ककि टपाताको छाना भएको घर, पालि, तथा 
अन्र् संरिनाको न्र्ुनतम मुल्र्ांकन  

        

  एक तिे 150000 120000     

  दइु तिे 175000 125000     

  लतन तिे 195000 145000     

४ 

ढंुगा वा पजक्क वा कािो ईटामा माटोको िोिाई 
गरी टार्ि छाना भएको घर, पालि, तथा अन्र् 

संरिनाको न्र्ुनतम मुल्र्ांकन  

        

  एक तिे 80000 75000     

  दइु तिे 95000 90000     

  लतन तिे 110000 105000     

५ 

ढंुगा वा ईटाको प्रर्ोग गरर माटोको िोिाई गरर 
िर परािको छाना भएको घर पालि तथा अन्र् 

संरिनाको न्र्ुनतम मुल्र्ांकन  

        

  एक तिे 65000 61000     

  दइु तिे 75000 73000     

  लतन तिे 95000 90000     

६ 

काठ वा वासको िावो वनाइ सेन्टर वेर्रा प्रर्ोग 
गरर एक तिा भन्दा माथी  दटन वा िर परािको 
छाना भएको घर, पालि वा अन्र् संरिनाको 
न्र्ुनतम मुल्र्ांकन 

52000 50000     

७ 

काठ वा वासको िावो वनाइ सेन्टर वेर्रा प्रर्ोग 
गरर अन्र् ववकल्पको छाना भएको घर, पालि वा 
अन्र् संरिनाको न्र्ुनतम मुल्र्ांकन 

        

  घर बहाि कर कोठा वा घरभािाको  10 प्रलतशत 10 प्रलतशत   

  ववज्ञापन कर 
सावििलनक स्थानमा ववज्ञापन वा 
साइनवोिि रािेवापत वावर्िक 

500 500   

  

मािपोत/ भुलम कर प्रलतरोपनी एदककृत संपलत 
कर संििन नभएसम्मको िागी मात्र। 

बारी       

  अब्बि (१० रोपनी भन्दा कम ) 6 6   

  अब्बि (१० रोपनी भन्दा बढी ) 25 25   

  दोर्म (१० रोपनी भन्दा कम ) 5 5   
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  दोर्म (१० रोपनी भन्दा बढी ) 23 23   

  सीम (१० रोपनी भन्दा कम ) 4 4   

  सीम (१० रोपनी भन्दा बढी ) 20 20   

  िाहार (१० रोपनी भन्दा कम ) 3 3   

  िाहार (१० रोपनी भन्दा बढी ) 17 17   

  िेत       

  अब्बि (१० रोपनी भन्दा कम ) 11 11   

  अब्बि (१० रोपनी भन्दा बढी ) 35 35   

  दोर्म (१० रोपनी भन्दा कम ) 9 9   

  दोर्म (१० रोपनी भन्दा बढी ) 30 30   

  सीम (१० रोपनी भन्दा कम ) 7 7   

  सीम (१० रोपनी भन्दा बढी ) 25 25   

  िाहार (१० रोपनी भन्दा कम ) 5 5   

  िाहार (१० रोपनी भन्दा बढी ) 20 20   

  

नोटाः २ वर्िभन्दा िामो समर् सम्म कर नबुझाउनेिाई िम्मा कर रकममा २५ प्रलतशत र ५ वर्िभन्दा बढी समर् नबुझाउनेिाई ३५ प्रलतशत ८ 
वर्िभन्दा िामो समर् कर नबुझाउनेिाई ५० प्रलतशत थप िररवाना िाग्नेछ । तर आव 074/75 भन्दा अगादिको मािपोत रकम र िररवाना 
सावबककै लनर्म र दररेट अनुसार िाग्नेछ । 

  

  व्र्वसार् कर    

  मददरा पसि ववतरक 3500 3500   

  मददरा पसि थोक 2500 2500   

  मददरा पसि िुद्रा 1000 1000   

  िुरोट वबिी सुती िन्र् ववतरक 1000 1000   

  िुरोट वबिी सुती िन्र् थोक 700 700   

  िुरोट वबिी सुती िन्र् िुद्रा 500 500   

  िुरोट वबिी सुती िन्र् ववतरक 1000 1000   

  हल्का पेर् पदाथि थोक 700 700   

  हल्का पेर् पदाथि िुद्रा 500 500   

  सुनिाँदी पसि थोक 2500 2500   

  सुनिाँदी पसि िुद्रा पसि र ममित 2000 2000   

  और्धी पसि थोक 700 700   

  और्धी पसि िुद्रा िाक्टर भएको 500 500   

  और्धी पसि िुद्रा िाक्टर नभएको 500 500   

  माछामास ुवबक्री पसि   1000 1000   

  आर्ुवेददक और्धी पसि   500 500   

  एग्रोभेट पसि थोक 1000 1000   

  एग्रोभेट पसि िुद्रा 1000 1000   
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  स्टेशनरी तथा पुस्तक पसि थोक 1500 1500   

  स्टेशनरी तथा पुस्तक पसि िुद्रा 1000 1000   

  छपाइ तथा प्रकाशन अफसेट पे्रस 2000 2000   

  छपाइ तथा प्रकाशन साधारण पे्रस 1000 1000   

  कस्मेदटक पसि वावर्िक 1000 1000   

  मोटर पाट्सि थोक 2000 2000   

  मोटर पाट्सि िुद्रा 1000 1000   

  प्िाइ तथा ग्िास थोक 2000 2000   

  प्िाइ तथा ग्िास िुद्रा 1500 1500   

  कपिा/फेन्सी/िुत्तािप्पि/ब्र्ाग पसि थोक 1500 1500   

  कपिा/फेन्सी/िुत्तािप्पि/ब्र्ाग पसि िुद्रा 1000 1000   

  धागो टाक पसि थोक 500 500   

  धागो टाक पसि िुद्रा 200 200   

  
इिेक्ट्रोलनक पसि (मोबाइि, घिी, क्र्ाल्कुिेटर 

अदिर्ो, लभदिर्ो, आदद) 
ववतरक 2500 2500   

  
इिेक्ट्रोलनक पसि (मोबाइि, घिी, क्र्ाल्कुिेटर 

अदिर्ो, लभदिर्ो, आदद) 
थोक 2000 2000   

  
इिेक्ट्रोलनक पसि (मोबाइि, घिी, क्र्ाल्कुिेटर 

अदिर्ो, लभदिर्ो, आदद) 
िुद्रा 1500 1500   

  हाििवेर्र/ मेलसनरी/स्र्ालनटरी/माबिि पसि थोक 3000 3000   

  हाििवेर्र/ मेलसनरी/स्र्ालनटरी/माबिि पसि िुद्रा 2000 2000   

  पेट्रोलिर्म पदाथि पेट्रोि पम्प 5000 5000   

  पेट्रोलिर्म पदाथि पेट्रोि वबक्री केन्द्र 2500 2500   

  पेट्रोलिर्म पदाथि ग्र्ास लसलिन्िर सब दििर 3000 3000   

  पेट्रोलिर्म पदाथि मजट्टतेि मात्र वबक्री 500 500   

  जस्टि आिमुलनर्म पसि थोक 1000 1000   

  जस्टि आिमुलनर्म पसि िुद्रा 500 500   

  फलनििर थोक 2500 2500   

  फलनििर िुद्रा 1500 1500   

  
ढुङ्गा तथा लगट्टी बािुवा वबक्री ववतरण गने 
व्र्ावसार्ीक अनुमलत   

वावर्िक   5000   

  ढुङ्गा तथा लगट्टी लमश्रीत ग्रावेि  प्रलत घनदफट   3   

  िुन ढंुगा  प्रलत घनदफट   3   

  छाप्ने ढंुगा  प्रलत वगि दफट   3   

  वािुवा प्रलत घनदफट   1.5   

  साधरण ढंुगा प्रलत घनदफट   1.5   

  स्िेट  प्रलत वगि दफट   3   

  गोि पत्थर  प्रलत केिी   15   

  मट्टी कोईिा प्रलत केिी   2   

  कपिा लसिाइ कटाइ टेिररङ आधुलनक 1000 1000   

  कपिा लसिाइ कटाइ हाते मेलसन 500 500   
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  स्नुकर तथा पुि हाउस वावर्िक 2000 2000   

  क्र्ारेम बोिि वावर्िक 500 500   

  पशु आहार वबक्री केन्द्र वावर्िक 500 500   

  दकराना पसि थोक 2000 2000   

  दकराना पसि िुद्रा 1500 1500   

  फिफूि/तरकारी पसि थोक 1000 1000   

  फिफूि/तरकारी पसि िुद्रा 500 500   

  उपहार/ लगफ्ट/ िेिौना पसि थोक 1000 1000   

  उपहार/ लगफ्ट/ िेिौना पसि िुद्रा 500 500   

  
भाँिा पसि (स्टीि, प्िाजस्टक,आल्मुलनर्म 
सबैथरी) 

थोक 2000 2000   

  
भाँिा पसि (स्टीि, प्िाजस्टक,आल्मुलनर्म 
सबैथरी) 

िुद्रा 1000 1000   

  माटाको भाँिा पसि थोक, िुद्रा 100 100   

  ववशेर्ज्ञ परामशि तथा अन्र् व्र्ावसार्ी सेवा लिदकत्सक 5000 5000   

  ववशेर्ज्ञ परामशि तथा अन्र् व्र्ावसार्ी सेवा 
कन्सल्टेन्ट 
सेवा(इजन्िलनर्ररङ्ग) 5000 5000   

  ववशेर्ज्ञ परामशि तथा अन्र् व्र्ावसार्ी सेवा कानुन व्र्ावसार्ी ि फमि 2000 2000   

  ववशेर्ज्ञ परामशि तथा अन्र् व्र्ावसार्ी सेवा िेिापरीिण व्र्ावसार्ी 2000 2000   

  ववशेर्ज्ञ परामशि तथा अन्र् व्र्ावसार्ी सेवा दन्तलिदकत्सक 2000 2000   

  ववशेर्ज्ञ परामशि तथा अन्र् व्र्ावसार्ी सेवा अनुसन्धानकताि परामशिदाता 3000 3000   

  ववशेर्ज्ञ परामशि तथा अन्र् व्र्ावसार्ी सेवा पशु लिदकत्सक िाक्टर 2000 2000   

  ववशेर्ज्ञ परामशि तथा अन्र् व्र्ावसार्ी सेवा रोिगार सेवा 2000 2000   

98 ढुवानी तथा ट्रान्सपोटि    5000 5000   

99 पेन्टर/ साइनबोिि िेखे्न   500 500   

100 िोटो व्र्वसार्ी प्रमाण पत्र लिन ुपने    2000 2000   

  
दकराना पसि स्टेसनरी तथा फेन्सी सदहतको 
एदककृत पसि   3000 3000   

101 िग्गा व्र्वसार्ी   5000 5000   

102 
लनमािण व्र्वसार्ी नर्ा दताि गनि आवेदनसाथ 
लिइने दस्तुर 

  5000 5000   

  घ वगिको इिाित पत्र दस्तुर      1000   

  घ वगिको इिाित पत्र नववकरण दस्तुर      1000   

  घ वगिको इिाित पत्र प्रलतलिपी दस्तुर      500   

  
घ वगिको इिाित पत्र नववकरण दस्तुर म्र्ाद 
नाघेको अवस्थामा      2000   

103 र्स वगीकरणमा नपरेका व्र्वसार्को हकमा   1000 1000   

  उत्पादनमूिक उद्योग       

104 ग्रीि उद्योग   3000 3000   
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105 िुत्ता उद्योग   1500 1500   

106 
घरेिु कुदटर उद्योग(अगरबत्ती, मैनबत्ती,टीकी, अिार 
तथा अन्र् कुदटर) 

  500 500   

107 कपिा तथा गामेन्ट उद्यँोोग    5000 5000   

108 लसरक िसना उद्योग पसि   1500 1500   

109 कुटानी पेिानी/ लमि   2000 2000   

  पुराना कपिा पेिेर लसरक वनाउने   2000 2000   

110 मसिा लमि   500 500   

  
नोट: र्दद मसिा लमि रहेको लमिबाटै कुटानी पेिानी लमि पलन छ भने कुटानी 
पेिानी लमिकै व्र्वसार् कर िाग्ने छ ।       

111 िेरी उद्योग/ व्र्वसार्   500 500   

112 उपभोग्र् वस्त ुउत्पादन उद्योग 

कुदकि नुिल्स 1000 1000   

दािमोट पाउरोटी िाउमीन 500 500   

पापि लिप्स दफगर 500 500   

113 वनिन्र् उद्योग 
स लमि प्िाइउि उद्योग 5000 5000   

काठ वबक्री दिपो 5000 5000   

114 क्रसर÷कन्क्रीट÷इटा भट्टा उद्योग प्रमाण पत्र   5000 5000   

115 ढाकाटोपी पजस्मना उद्योग   500 500   

116 सुलतििन्र् उद्योग   5000 5000   

117 होटि िि रेषु्टरेन्ट 

होटि र िि 2000 2000   

भोिनािर् 1000 1000   

लमठाई पसि 500 500   

पाटी प्र्ािेस 2500 2500   

रेषु्टरेन्ट-बार 2000 2000   

लिर्ा र िािा पसि 500 500   

साना,िािा-नास्ता पसि 
(मददरासदहत) 2000 2000   

118 टेन्ट हाउस   2000 2000   

  सेवा उद्योग         

119 सञ्िार 

एफ.एम. प्रसारण 2000 2000   

केवुि च्र्ानि प्रसारण 2000 2000   

पत्रपवत्रका प्रकाशन सेवा 500 500   

फोटोकपी, पी.लस.ओ साइबर तथा 
क्र्ाफे 2000 2000   

कुररर्र सेवा 1000 1000   

अनिाईन मेदिर्ा  2000 2000   

किर ल्र्ाब/ फोटोस्टुदिर्ो 500 500   

120 ववत्तीर् 
वाजण्र् वैंक प्रलत शािा/केजन्द्रर् 
कार्ाििर् 6000 6000   
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ववकास वैंक प्रलत शािा/ केजन्द्रर् 
कार्ाििर् 6000 6000   

फाइनान्स कम्पनी शािा 
कार्ाििर् 6000 6000   

ववत्तीर्/ ऋण सहकारी संस्था 3000 3000   

मनी ट्रान्सफर 2500 2500   

ववमा कम्पनी 3000 3000   

िघु ववत्त 3000 3000   

121 स्वास््र् सेवा व्र्वसार् 

लनिी अस्पताि तथा नलसिङ्ग 
होम 5000 5000   

जक्िलनक तथा ल्र्ाब 2500 2500   

िस्मा पसि 1000 1000   

122 लशिा सेवा लनिी 

क्र्ाम्पस 2000 2000   

मावव/ उच्िमावव 1500 1500   

मावव 1000 1000   

आधारभूत 1000 1000   

प्रालथलमक 1000 1000   

छात्रावास 1000 1000   

मन्टेश्वरी 1000 1000   

पूवि प्राथलमक 800 800   

ट्र्ुशन सेन्टर 1500 1500   

कम्प्र्ुटर / नतृ्र्किा लसकाइ 
केन्दर 1000 1000   

तािीम तथा अनुसन्धान केन्द्र 1000 1000   

123 ममित सम्भार  

टार्र-ट्र्ुव ममित, 

ररसोलिङ्ग,हावा भने  1000 1000   

इजन्िन ममित  1000 1000   

िेजन्टङ्ग पेजन्टङ्ग 1000 1000   

दट.भी, दिि, मोटर, पङ्िा, रेदिर्ो, 
घिी िेनेरेटर, कम्प्र्ुटर, मोबाइि 
(इिेक्ट्रोलनक) 

1000 1000   

मोटरसाइकि ममित 1000 1000   

बस,ट्र्ाक्सी िगार्तका सवारी 
साधन ममित  2000 1000   

अन्र् ववववध ममित 1000 1000   

124 ड्राइ जक्िलनक, व्र्ुटी पाििर तथा सैिुन   1000 1000   

125 फूि ववरुवा पसि   500 500   

126 गैर सरकारी संस्थाहरु 
राविर् 5000 5000   

अन्तराविर् 10000 10000   

127 
सवारी साधन कर सिक पूवािधार उपर्ोग कर 
वावर्िक 

बस ट्रक िरी र हेभी गािी 5000 5000   

भािाका कार जिप 2000 2000   

लनिी कार, िीप, मर्ुरी 1500 1500   
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स्कुटर, मोटरसाइकि तथा अन्र् 
सवारी साधनमा  1000 1000   

ठेिागािा तथा ररक्सामा  300 300   

128 पटके सवारी कर   50 50   

  
द्रष्टव्र्: एक गाउँपालिकािे सवारी दताि तथा वावर्िक सवारी कर लिएपलछ अको गाउँपालिकािे त्र्स्तो सवारी दताि तथा वावर्िक सवारी कर लिन 

पाउँनेछैन । 

129 मनोरञ्िन कर  

लसनेमा हि तथा मनोरञ्िन 
प्रदशिन स्थिको प्रवेश शुल्कमा  2.00k|lt;t 2.00k|lt;t   

िाद ुसकि स िटक आददमा 
प्रलतददन 

300 300   

130 ििीबुटी जिविन्तुकर पलछ लनणिर् गररने ।   

131 बहाि वबटौरी कर 

टहरो छाप्रोको वावर्िक 500 500   

घुम्ती वावर्िक 500 500   

ठेिा वावर्िक 200 200   

132 पादकि ङ्ग शुल्क: प्रलतददन 

बस , ट्रक, िरी, हेभी गािी, 
ट्र्ाक्टर, िीप 

20 20   

मोटरसाइकि, ठेिा गािा, अटो 
ररक्सा र अन्र् साधन प्रलतघण्टा 10 10   

  नोट: पादकि ङ्ग शुल्क बसपाकि  स्थि व्र्वजस्थत भएपलछ मात्र िाग्ने ।       

133 हाटबिार कर  वावर्िक (ठेक्का) 40000 40000   

धुरी कर 

  वववरण ववस्ततृ वववरण दर   
 

१३४ 
धुरी कर 

पक्की घर 500 500 
 

बिारको टीनको छाना भएको 
घर 200 200   

बिारको फूसको छाना भएको 
घर 150 150   

गाउँको टीन घर 100 100   

गाउँको फूस घर 10 10   

 िोटो प्रलतटीन    30 30   

135 िोिर कर वावर्िक   35000 35000   

  सानो िेलसभी टार्रवािा   20000 2000   

१३६ 
काठ लनकासीको िालग लसफाररसको समर्मा कर 
संकिन गनुिपन े   2 k|ltzt 2 k|ltzt   

१३७ कृवर् तथा पशुपािन फमिहरु वावर्िक   5000 5000   

१३८ पशु लनकासी कर प्रलतगोटा   50 50   

139 सम्वन्धववच्छेद दताि 
३५ ददनलभत्र लनशुल्क अन्र्था 
पीिकबाट 4000 4000   

१४० बसाई सरी आउने दताि   550 550   

६ आगालम आ.व.को िालग अनुमालनत कर तथा गैर रािस्व रकम 
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लस.न.ं गत आ.व.को र्थाथि रकम िाि ुआ.व.को संशोलधत अनुमान 
आगालम आ.व.को 
अनुमान 

कैदफर्त दश प्रलतशत ववृि 
हुने प्रिेपण रु 

  

१ विा नंवर १ वाट संकलित रकम रु 293450 322795 29345   

२ विा नंवर २ वाट संकलित रकम रु 477490 525239 47749   

३ विा नंवर ३ वाट संकलित रकम रु 587806 646586.6 58780.6   

४ विा नंवर ४ वाट संकलित रकम रु 204933 225426.3 20493.3   

५ विा नंवर ५ वाट संकलित रकम रु 174800 192280 17480   

६ विा नंवर ६ वाट संकलित रकम रु 235853 259438.3 23585.3   

७ गाउँपालिकाको कार्ाििर्वाट संकलित रकम रु 259500 285450 25950   

  िम्मा 2233832 2457215.2 223383.2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


