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गोलन्जोर गाउँपाललकाको विलियोजि ऐि २०७9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गोलन्जोर गाउँपाललकाको आलथिक ऐि २०७९ 

गाउँसभाबाट स्िीकृत लिलत २०७९/०३/२४ 
 



 

गोलन्जोर गाउँपाललका अथि सम्बन्धी प्रस्तािलाई कायािन्ियि गिि बिकेो ऐि, २०७९ 
गाउँसभाबाट स्िीकृत लिलत २०७९/०३/२४ 

 

प्रस्ताििााः  गोलन्जोर गाउँपाललकाको आलथिक िर्ि 207९/0८० को अथि सम्बन्धी प्रस्तािलाई कायािन्ियि गििको लिलित्त स्थालिय 
सरकार संचालि ऐि २०७४ को पररच्छेद ९ को दफा ५४-६२ िेपालको संविधाि २०७२ को अिसूुचच ८ िा भएको एकल 
अलधकार सूचचको प्रयोग गरी स्थािीय कर तथा शलु्क,दस्तरु, दण्ड, जररिािा, सेिा शलु्क, विज्ञापि कर, स्थालिय सिारी साधि कर, 
ििोरन्जि कर, विवि कर, उत्खिि, लिकालस, उपयोग, संकलि छुट तथा आय संकलिको प्रशासलिक व्यिस्था गिि िाञ्छिीय 
भएकोले, यो ऐि आलथिक ऐि जारी गररएको छ ।िेपालको संविधािको धारा 2२8 को उपधारा (2) बिोचजि २०७९ श्रािण १ 
गतेबाट लाग ुहिुे गरी गाउँ सभाले यो ऐि बिाएको छ ।  

१. संचिप्त िाि र प्रारम्भाः (1) यस ऐिको िाि “गोलन्जोर गाउँपाललकाको आलथिक ऐि, 207९" रहेको छ । 

(2) यो ऐि 207९ साल श्रािण 1 गतेदेचख गोलन्जोर गाउँपाललका िेत्रिा लागू हिुेछ । 

२. सम्पलत कराः ऐिको दफा ५५ ििोचजि यस गाउँपाललकाको िेत्रलभत्र अिसूुचच (1) बिोचजि सम्पचत्त कर/घरजग्गा कर 
लगाइिे र असूल उपर गररिेछ । यस गाउँपाललकाले चस्िकृत गरेको सम्पती कर व्यबस्थापि कायिविलध २०७४ िा व्यबस्था 
भए बिोचजि यस गाउँपाललकािा आ ि २०७९/०८० देचख सम्पलत कर लाग ुहिुे छ । 

३. भलूि कर (िालपोत): ऐिको दफा ५६ ििोचजि गाउँपाललका िेत्रलभत्र अिसूुचच (२) बिोचजि भलूि कर (िालपोत) लगाइिे र 
असूल उपर गररिेछ । तर सम्पलत कर लगाएको अिस्थािा भलुिकर (िालपोत) लगाइिे छैि। 

४. घर िहाल कराः  ऐिको दफा ५७ ििोचजि यस गाउँपाललका िेत्रिा अिसूुचच ३ बिोचजि व्यािसावयक रुपिा घर भाडािा 
लगाउिेहरुबाट कुल भाडाको १० %  घर बहाल करको रुपिा ललइिे छ । 

५. व्यिसाय कराः ऐिको दफा ५८ ििोचजि यस गाउँपाललका िेत्रलभत्र व्यापार, व्यिसाय िा सेिािा पूजँीगत लगािी र आलथिक 
कारोिार र प्रकृतीको आधारिा अिसुचुच ४ ििोचजि व्यिसाय कर लगाइिे र असूल उपर गररिेछ । 

६. बहाल लबटौरी शलु्काः ऐिको दफा ५९ अिसूुचच ५ यस गाउँपाललका िेत्रिा भएका िा आफुले लििािण रेखदेख िा संचालि 
गरेका हाटबजार िा पसल िा सरकारी जग्गािा बिेका संरचिा उपयोग र प्रयोग  कर  लगाईिे र अल उपर गररिेछ । 

७. पाकीङ्ग शलु्काः ऐिको दफा ६० यस गाउँपाललकाले आफ्िो िेत्रिा अिसूुचच ६ कुिै पाकीङ्ग सेिा उपलब्ध गराएिा िा सेिा 
ददए बापत पावकि ङ्ग शलु्क ललईिेछ । 

८. जलडबटुी, किाडी र जीिजन्त ुकराः ऐिको दफा ६१ यस गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुिै व्यचि िा संस्थाले ऊि, खोटो, जलडबटुी, 
ििकस, किाडी िाल र प्रचललत कािूिले लिर्धे गररएको जीिजन्त ुिाहेकका अन्य ितृ िा िाररएका जीिजन्तकुो हाड, लसङ, 
पिाँख, छाला जस्ता बस्तकुो व्यािसावयक कारोिार गरेिापत अिसूुचच (७) बिोचजिको कर लगाइिे र असूल उपर गररिछे । 

९. सेिा शलु्काः ऐिको दफा ६२ बिोचजि गाउँपाललकाले आफ्िो िेत्र लभत्र संचालि हिुे साहसी पयिटि पदयात्रा, साईकल यात्रा, 
अन्य ििोरन्जि पयािपयिटि, ग्रालिण पयिटि, कृवर् पयिटि, वपकलिक स्पोटि लगाएतका सेिा उपलब्ध गराए बापत अिसुचुच ८ 
ििोचजि सेिा शलु्क ललईिे छ । 

१०. सिारी साधि कराः यस गाउँपाललका िेत्रलभत्र दताि भै स्थालिय स्तरिा  संचालिा रहेका टेम्फू अटो ररक्सा विधलुतय ररक्सा 
लगाएतका सािा सिारी दताि िविकरण िाचशक शलु्कलाई व्यिस्थापि गिि सिारी साधििा अिसूुचच (९) बिोचजि सिारी 
साधि कर लगाइिे र असलु उपर गररिेछ ।तर, प्रदेश काििु स्िीकृत भई सो काििुिा अन्यथा व्यिस्था भएको अिस्थािा 
सोवह बिोचजि हिुेछ । 

११. विज्ञापि कराः यस गाउँपाललका िेत्रलभत्र हिुे विज्ञापििा अिसूुचच (१०) बिोचजि विज्ञापि कर लगाइिे र असूल उपर गररिछे 
।तर, प्रदेश काििु स्िीकृत भई सो काििुिा अन्यथा व्यिस्था भएको अिस्थािा सोवह बिोचजि हिुेछ । 
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१२. ििोरन्जि कराः यस गाउँपाललका िेत्रलभत्र हिुे ििोरन्जि व्यिसाय सेिािा अिसूुचच (११) बिोचजि व्यिसाय कर लगाइिे र 
असलु उपर गररिेछ ।।तर, प्रदेश काििु स्िीकृत भई सो काििुिा अन्यथा व्यिस्था भएको अिस्थािा सोवह बिोचजि हिुछे 
। 

१३. स्थािीय पयिटवकय सेिा शलु्क, गाउँपाललकाले लििािण, संचालि िा व्यिस्थापि गरेको स्थािीय पूिािधार र उपलब्ध गराइएको 
सेिाग्राहीबाट अिसूुचच १२बिोचजि शलु्क लगाइिे र असूल उपर गररिेछ । 

१४. प्रशासिीक/न्यावयक दण्ड तथा जररिािा: प्रशासलिक, न्यायीक तथा अन्य ऐि, काििु, लियि, िीलत र कायिविलधिा व्यिस्था 
विपररत कायि गरेिा दण्ड जररिािा शलु्क लगाईिे र असलु उपर गररिेछ ।  

१५. लसफाररस दस्स्तरुाः यस गाउँपाललकाले िागररक तथा अन्य लिकायलाई उपलब्ध गराउिे सेिाको दस्तरु अिसूुचच १४ बिोचजि 
लगाईिे छ । 

१६ सरसफाइ शलु्काः यस गाउँपाललका िेत्रिा िातािरण तथा सरसफाई िेत्रलाई व्यिचस्थत बिाउिको लालग सरसफाई  शलु्क 
अिसूुचच १५ बिोचजि लगाउिे छ । 

१७ कर छुटाः यस ऐि बिोचजि कर लतिे दावयत्ि भएका व्यचि िा संस्थाहरुलाई कुिै पलि वकलसिको कर छुट ददईिे छैि ।  

१८ कर तथा शलु्क संकलि सम्बचन्ध अन्य व्यिस्थााः यो ऐििा भएको व्यिस्था बाहेकका अन्य कर, शलु्क संकलि तथा दण्ड, 
जररिािा गाउँ कायिपाललकाले तोके अिसुार हिुेछ र सो को अििुोदि गाउँ सभाबाट गररिेछ ।  

अिसूुचीहरू 

अिसूुची-१ 
 

राजश्व चशर्िकको िािाः सम्पचत्त कर 
(राजश्व संकेत िं ११३१३)  

लस.िं. कर दस्तरुको िाि दर/रू. 
आ.ि=०७९/०८० िा उठ्ि ेअििुालित  

रकि 
१ सम्पचत्त स्रोत प्रिाचणत 0.05% ६००० 

२ 
आिास तथा सो आिासले ओगोटेको जग्गाको रु 

१५००००। सम्िको 
२० ६००० 

 

 

३ 

आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको 
रु.१५१००० देचख ५००००० सम्िको बावर्िक 

४० ६००० 

४ 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको 

रु.५००००१ देचख   १०,०००० सम्िको बावर्िक 
६० ६००० 

५ 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको 

रु.१०००००१देचख १५००००० सम्िको बावर्िक 
८० ६००० 

६ 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको 

रु.१५००००१ देचख २०००००० सम्िको बावर्िक 
१०० ६००० 

७ 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको 

रु.२०००००१ देचख २५००००० सम्िको बावर्िक 
१२० ६००० 

८ आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको १४० ६००० 
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रु.२५००००१ देचख ३०००००० सम्िको बावर्िक 

९ 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको 

रु.३०००००१ देचख ३५००००० सम्िको बावर्िक 
१६० ६००० 

१० 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको 

रु.३५००००१ देचख ४०००००० सम्िको बावर्िक 
१८० ६००० 

११ 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको 

रु.४०००००१ देचख ४५००००० सम्िको बावर्िक 
२०० ६००० 

१२ 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको 

रु.४५००००१ देचख ५०००००० सम्िको बावर्िक 
२२० ६००० 

१३ 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको रु. 
५०००००१ देचख ५५००००० सम्िको बावर्िक 

२४० ६००० 

१४ 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको 

रु.५५००००१ देचख   ६०,००००० सम्िको बावर्िक 
२६० ६००० 

१५ 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको 

रु.६०००००१ देचख ६५००००० सम्िको बावर्िक 
२८० ६००० 

१६ 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको 

रु.६५००००१ देचख ७०००००० सम्िको बावर्िक 
३०० ६००० 

१७ 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको 

रु.७०००००१ देचख ७५००००० सम्िको बावर्िक 
३२० ६००० 

१८ 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको 

रु.७५००००१ देचख ८०००००० सम्िको बावर्िक 
३४० ६००० 

१९ 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको 

रु.८०००००१ देचख ८५००००० सम्िको बावर्िक 
३६० ६००० 

२० 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको 

रु.८५००००१ देचख ९०००००० सम्िको बावर्िक 
३८० ६००० 

२१ 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको 

रु.९०००००१ देचख ९५००००० सम्िको बावर्िक 

४०० 

 
६००० 

२२ 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको 

रु.९५००००१ देचख १००००००० सम्िको बावर्िक 
४२० ६००० 

२३ 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको 

रु.१००००००१ देचख १०५००००० सम्िको बावर्िक 
४४० ६००० 
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२४ 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको 

रु.१०५००००१ देचख   १०१०,०००० सम्िको 
बावर्िक 

४६० ६००० 

२५ 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको रु. 

१०१०,०००१ देचख ११५००००० सम्िको बावर्िक 
४८० ६००० 

२६ 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको रु. 

११५००००१ देचख १२०००००० सम्िको बावर्िक 
५०० ६००० 

२७ 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको रु. 

१२०००००१ देचख १२५००००० सम्िको बावर्िक 
५२० ६००० 

२८ 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको रु. 

१२५००००१ देचख १३०००००० सम्िको बावर्िक 
५४० ६००० 

२९ 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको रु. 

१३०००००१ देचख १३५००००० सम्िको बावर्िक 
५६० ६००० 

३० 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको रु. 

१३५००००१  देचख १४००००००  सम्िको बावर्िक 
५८० ६००० 

३१ 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको रु. 

१४०००००१  देचख १४५०००००  सम्िको बावर्िक 
६०० ६००० 

३२ 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको रु. 

१४५००००१ देचख १५०००००० सम्िको बावर्िक 
६२० ७००० 

३३ 
आिास तथा सो आिासले ओगटेको जग्गाको 

रु.१५०००००१ देचख िालथको िलु्याङ्किको बार्ीक 
१००० ७००० 

 जम्िा 200000 
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अिसूुची-२ 
 

राजश्व चशर्िकको िािाः भलूि कर 
(राजश्व संकेत ११३१४) 

 

लस.िं. कर दस्तरुको िाि दर/रू. 
आ.ि= ०७९/०८० िा 
उठ्ि ेअििुालित  रकि 

१ खेत प्रलतरोपिी लसफाररस ५० ३५०००० 
२ jf/L k|lt /f]kgL २० ३५०००० 

  जम्िा 

 

 

७०००००/- 
 

 

 

अिसूुचच ३ 
कर दस्तरुको िािाः घर बहाल कर 

(राजश्व संकेत िं ११३२१) 
 

आ.ि=०७९/०८० िा उठ्ि े
अििुालित  रकि 

१ 

गाउँपाललका िेत्रिा आफ्िो स्िालित्ििा रहेका भिि, 
टहरा, भाडा तथा ;/sf/L,  गैर सरकारी 
कायािलय, बैक तथा विचत्तय संघ सस्था र अन्य 
सरोकार िाला संघ स्थाबाटबाट घरबहाल कर 
असलुी १० प्रलतशतको दरले 

५००००० 

  जम्िा रु 

 

 

५०००००/- 
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अिसूुचच ४ 
राजश्व चशर्िकको िािाः व्यिसाय कर jfn'jf ढुङ्गा लगट्टी लिकासी वििी उत्खिि 

(राजश्व संकेत िं ११६९१) 

आ.ि=०७९/०८० िा उठ्ि े
अििुालित  रकि 

लस िं             करको प्रकृती करको दर रकि 

 व्यिसाय (होटल गेष्ठहाउस तथा रेषु्टरेन्ट, उद्योग) 
1.  बगि (लज) दताि लज सवहत होटल दताि ५,००० २५००० 

2.  बगि (फास्टफुड) (खाजा िास्ता)दताि ३,००० २५००० 

3.  बगि िेकरी क्याफे (खाजा िास्ता) दताि २,००० २५००० 

4.  
बगि (ररसोटि) खाजा िास्ता र (िास सवहतको 

ररसोटि)दताि  १०,००० २५००० 

5.  िगि (सािान्य) दताि (lrof िास्ता) १००० २५००० 

6.  बगि लज िविकरण दताि  १००० २५००० 

7.  बगि फास्टफुड िविकरण ५०० ३५००० 

8.  बगि िेकरी क्याफे िविकरण ३०० ४५००० 

9.  बगि ररसोटि िविकरण १५०० ४५००० 

10.  िगि सािान्य िविकरण ३०० ४५००० 

11.  होटेल तथा गेष्ठ हाउस ठुला  िाचशक १००० ४५००० 

12.  ;fgf होटल िाचशक २०० ४५००० 

13.  लग्रल उधोग िाचशक १००० ४५००० 

14.  हाडििेयर पसल सािा र ठुला िाचशक ५००।१००० ४५००० 

15.  उधोग ठुलो दताि १५००० ३५००० 

16.  उधोग िझौला दताि १०००० ३५००० 

17.  उधोग सािा दताि ५००० ३५००० 

18.  उधोग ठुलो िाचशक  १०००० १०००० 

19.  उधोग िझौला िाचशक ५००० १०००० 
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20.  उधोग सािा िाचशक ३००० १०००० 

21.  ठुलो /िझौला /सािो उधोग िविकरण १०००/५००/३०० ४५००० 

22.  कुटाि वपसाि लिल दताि / िविकरण १०००/१०० ३०००० 

23.  कुटाि वपसाि लिल दताि / िाचशक २००/१०० ५००० 

24.  
िोटर साईकल  िा सोवह प्रकृलतका अन्य िकि  सप 

ठुलो दताि  ५००० १०००० 

25.  
िोटर साईकल  सोवह प्रकृलतका अन्य िकि  सप 

सािो दताि २००० १०००० 

26.  िोटर साईकल िकि  सप ठुलो िाचशक िविकरण १००० ३०००० 

27.  िोटर साईकल िकि  सप सािो िविकरण ३०० ४५००० 

28.  िसर उधोग दताि शलु्क प्रथि पटक 50००० ४५००० 

29.  िसर उधोग संचालि िाचशक  १०000 ३५००० 

30.  पेट्रोल पम्ि सूचचकृत /दताि  १०००० १०००० 

31.  पेट्रोल पम्प िाचशक १5०० ४५००० 

32.  िददरा उधोग दताि/िालसक/िविकरण ३०००0/10000/5000 ४५००० 

33.  
िददरा विवि गिे ठुलो पसल दस लाख भन्दा 

िालथ िाचशक १००० ४५००० 

34.  
िददरा विवि गिे सािो पसल दस लाख भन्दा 

कि िाचशक ३०० ४५००० 

35.  सहकारी दताि (बहउुदे्धश्यीय) प्रथि पटक १०००० ४५००० 

36.  सहकारी िविकरण (बहउुदे्धश्य)लसलित पुचँज 
भएका/ िविकरण 

१०००/५०० ३५००० 

37.  अन्य कृर्ी पश ुसहकारी (लसलित पुजँी भएका) 
सहकारी दताि 

२००० ३५००० 

38.  
अन्य कृर्ी पश ुसहकारी लसलित पुजँी भएका कृवर् 
सहकारी िा एकल उद्धशे्य भएका  िविकरण ३०० ३५००० 

39.  कपडा पसल  ठुलो दताि २००० १०००० 

40.  कपडा पसल  (पाचँ लाख भन्दा कि) दताि १००० १०००० 

41.  कपडा पसल सािो ठुलो िविकरण  ५००/२०० १०००० 



 

9 

42.  कपडा पसल िाचशक ठुलो/सािो िविकरण ५००/२०० ४५००० 

43.  सािा पसल होटल होटल व्यिसाय दताि सूचचकृत १००० ४५००० 

44.  िास ुपसल दताि /िविकरण १०००/३०० ४५००० 

45.  िलसिङ्ग होि दताि /िाचशक/िविकरण 10०००/२०००/5000 ४५००० 

46.  िेलडकल फिाि दताि /िालसक/िविकरण ३०००/५००/०१00 ४५००० 

47.  उधोग दताि प्रिाण पत्र प्रलतललपी सािो ठुला 
िझौला र अन्य 

२०००/१००० /५०० ४५००० 

48.  ठुला िझौला सािा उधोग ठाउँसारी १००००/५०००/३००० ४५००० 

49.  टाईवपङ्ग ईवष्टच्यटु दताि /िविकरण १०००/३०० ४५००० 

50.  घ िगिको लििािण व्यिसाय दताि ५०००0 ४५००० 

51.  घ िगिको लििािण व्यिसाय िविकरण 5००० ४५००० 

52.  घ िगिको लििािण व्यिसाय प्रिाण पत्र प्रलतललवप ५०० ४५००० 

53.  विप्ररे्ण सेिा प्रदायक संस्था दताि /िविकरण ५०००/१००० ४५००० 

54.  पलाई फ्याचक्ट्र  दताि १५००० ४५००० 

55.  पलाई फ्याचक्ट्र िाचशक २००० ४५००० 

56.  पलाई फ्याचक्ट्र िविकरण िावर्िक ५००० ४५००० 

57.  फलििचर उधोग दताि ठुलो पाचँ लाख भन्दा िालथ  ३०००/१२०० ४५००० 

58.  फलििचर उधोग दताि सािो पाचँ लाख भन्दा कि 1500/500 ४५००० 

59.  फलििचर उधोग सािो िाचशक 400 ४५००० 

60.  फलििचर उधोग ठुलो िाचशक 700 ४५००० 

61.  दधु जन्य उद्योग दताि  ७००० १०००० 

62.  दधु जन्य उद्योग िाचशक 300 ३५००० 

63.  िविकरण ५०० १०००० 

64.  
पािी जन्य उद्योग/चाउलिि जन्य उद्योग 

दताि/िविकरण/िालसक 10000/2000/1000 ३५००० 
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65.  फलििचर उधोग ठुलो/ िझौला/ सािो िविकरण ५००/५००/२०० ४५००० 

66.  उधोग ठाउँसारी गाउँपाललका बावहर पटक २५०० ४५००० 

67.  हाटबजार िडा िं ३ को व्यिसाय कर िावर्िक 35000 ४५००० 

68.  हाटबजार िडा िं ५ को व्यिसाय कर िावर्िक 35000 ४५००० 

69.  
िडा िं ७ का २ िटा हाटहरुको व्यिसाय कर 

िावर्िक 50000 ४५००० 

70.  फलफुल तथा तरकारी  लिकासी प्रलत के= जी= 0.5 ४५००० 

71.  
पूबािधार सेिाको  लििािण र प्राकृलतक श्रोत 

उपयोग s/ प्रलत घ.ठेक्का को ठेकेदारबाट वि आ 
क्यूको  आधारिा  राजश्व (संकेत िं११४५२) 

प्रलत ठेक्काको प्रलत घिलिटर रु 
200। 

४५००० 

72.  खदु्रापसल िाचशक १०० ४५००० 

73.  
थोक फलफुल तथा तरकारी लिकासी वििेताको 

लालग प्रलत के जी १ ४५००० 

74.  
लिजी विद्यालय पूिि प्राथलिक दति/िविकर 

/िालसक 
१००००/3000/200 

 

४५००० 

75.  लिजी विद्यालय आधारभतू दताि/िविकर/िालसक 14000/5000/500 ४५००० 

76.  लिजी विद्यालय िाध्यलिक दताि/िविकरण/िालसक 20000/7000/1000 ४५००० 

77.  rf}kfof lgsf;L e}+;L, uf]? / afv|f lgsf;L १००/५०/१० ४५००० 

78.  कुखरुा लिकाचश प्रलत गालड ५०० ४५००० 

79.  अस्पताल अििुलत दताि/िविकरण/िालसक 20000/5000/2500 ४५००० 

80.  स्कयाभेटर सचुचकृत प्रलत िर्ि- 30000 ४५००० 

81.  जे.लस.वि (Backloader) सचुचकृत प्रलत िर्ि-  20000 ४५००० 

82.  अस्पताल अििुलत तथा िविकरण - ५000 ४५००० 

83.  अस्पताल िालसक सेिा शलु्क २५०० ४५००० 

84.  
(क)सेिा प्रदायक फिि पसल लगाएत  
(ख) सेिािलुक व्यिसाय र गैर सरकारी संघ 
संस्था सूचचकृत 

५००/५००० 
४५००० 

85.  
On]lS^l;og k;n ठुलो bz nfv dfyL 
dfl;क 

 
500 

४५००० 
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86.  
On]lS^l;og k;n bz nfv d'gL सािो 
dfl;क 100 ४५००० 

87.  
('+uf, lu^L, afn'jf विवि कर प्रलत वटप- 

सािो लिलि/ ट्रयाक्टर प्रलत घ.लि. 700/200 
७००००/- 

88.  
('+uf, lu^L, afn'jf विवि कर प्रलत वटप 

ठुलो ड्रि ट्रक गाडी 1000 ३0000०/- 

89.  ('+uf, lu^L, afn'jf विवि कर प्रलत वटप- 
ट्रयाकटर गाडी- 400 ३70000/- 

90.  

('+uf, lu^L, afn'jf लिकाचश कर प्रलतवटप 
ठुलोड्रि 
ट्रक गाडी 

 

500 

३64000/- 

91.  व्यिसाय/पसल/विचत्तय संस्था बैक अन्य सबै 
प्रकारक बावर्िक िविकरण 

३०० १५००० 

92.  ठुला िझौला सािा उधोग िाचशक २०००।१०००।५०० १५००० 

93.  जग्गा सभे प्रलत वकत्ता ४००० १५००० 

94.  सलिलत दताि /िविकरण १०००/२०० 20000 

95.  
सेिा सलु्क व्यचि िा कम्पिी िा फिि सेिा 

प्रदायक 
१००० 

20000 

जम्िा ४३,८४,०००। 
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अिसूुचच ५ 
राजश्व चशर्िकको िािाः axfn बहाल विटौरी 

(राजश्व संकेत िं ११३२२) 
 

१ 
axfn lj^f}/L z'Ns ऐलािी पलति जग्गा प्रलत 

स्कािायर वफट 
२-८ २०००० 

२ 
गाउँपाललकाबाट बिाएका व्यापाररक सटिर तथा 

ऐलािी जग्गािा बिाईएका घर/ टहरा/ पसलहरुको 
िाचशक रुपिा प्राप्तहिुे रकि 

७०००/३०००/५०० 
२०००० 

३ 
ऐलािी पती साििजलिक जग्गाको िावर्िक भाडािा 

प्रलत रोपिी 
२०००० २०००० 

४ 
ऐलािी पलति जग्गा भाडािा व्यापारी प्रयोजिको लालग 

प्रलत रोपिी 
२०००० २०००० 

५ 
ऐलािी पलति  जग्गािा घर लििािण गरर व्यिसाय 

गरेको अस्थायी /स्थायी िाचशक  
२०००/500 २०००० 

६ 
ऐलािी साििजलिक जग्गािा स्थायी /अस्थायी 

प्रकृतीका घर टहरा ििाई बसेको साििजलिक सम्पती 
पक्का र कच्ची (उपभोग शलु्क) िाचशक 

५०००/२००० 
२००००। 

  जम्िा १२००००/- 
 

 

 

अिसूुचच ६ 
राजश्व चशर्िकको िािाः पाकीङ्ग शलु्क 

(राजश्व संकेत िं १४२४१) 
 

आ.ि=०७९/०८० िा उठ्ि े
अििुालित  रकि 

१ 

kfls{ङ z'Ns  िोटर साइकल प्रलत घन्टा रू. ५, 
सािो सिारी साधि कार चजप र भेि रू. १५ र 

ठूला सिारी साधि बस ट्रक २५ रू २५/१५/५ 

२०००/- 

२ सािा गाडी Uof/]h िालसक 500 
२०००/- 

3 &"nf uf*L ग्यारेज िालसक 1000 
२०००/- 

  जम्िा ६०००/- 
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अिसूुचच ७ 
राजश्व चशर्िकको िािाः जलडबटुी किाडी अन्य कर 

(राजश्व संकेत िं (११६९१।११६९२) 

 
आ.ि=०७९/०८० िा उठ्ि े

अििुालित  रकि 

१ रुख कटाि लसफाररस प्रलत चशफाररस व्यिी १००० १०००० 

२ व्यचिको रुख कटाि लसफाररस पटक १००० 
१०००० 

३ 
किाडी लिकासी कर प्रलत ठुला लिलि र सािा गाडी 

प्रती वटप 5०००/2०००/10०० 
१०००० 

४ 
स्लेट ढुङ्गा लिकासी प्रलत वटप ठुला लिलि र सािा 

गाडी २०००/१५००/१००० 
१०००० 

५ vo/ लगाएतको जलडबवुट lgsf;L -8 ^gsf]_ ५००० 
१०००० 

६ ;Nnfsf] vf]^f] k|lt l^g  २० 
१०००० 

  जम्िा 
 

६००००/- 
 

 

अिसूुचच ८ 
राजश्व चशर्िकको िािाः सेिा शलु्क 

(राजश्व संकेत िं (14242/14529) 
 

आ.ि=०७९/०८० िा उठ्ि े
अििुालित  रकि 

१ 

hUufwgL k|df)fk"hf{िा व्यापाररक प्रयोजिाक लालग 
सटर लिकालेर बिाइएको आरलसलस पक्की घर/प्रथि तला 

gS;fkf; पक्की प्रलत स्क्िाएर वफट 
५ २००००/- 

२ 
hUufwgL k|df)fk"hf{िा व्यापाररक प्रयोजिाक लालग 

सटर लिकालेर बिाइएको आरलसलस पक्की घर/दोस्रो  तला 
gS;fkf; पक्की प्रलत स्क्िाएर वफट 

६ 
२००००/- 

३ 
hUufwgL k|df)fk"hf{िा व्यापाररक प्रयोजिाक लालग 

सटर लिकालेर बिाइएको आरलसलस पक्की घर/तेस्रो िा लस 
भन्दा िाथी  तला gS;fkf; पक्की प्रलत स्क्िाएर वफट 

७ 
२००००/- 

४ 
आिालसय घर ििाइएको पवहलो तला  प्रलत स्क्िािायर 

वफट 
४ 

२००००/- 

५ 
आिालसय घर ििाइएको दोस्रो  तला  प्रलत स्क्िािायर 

वफट 
५ 

२००००/- 

६ 
आिालसय घर ििाइएको तेस्रो तला िा सो भन्दा िालथ 

प्रलत स्क्िािायर वफट 
६ २००००/- 

8 आर लस लस घर प्रलत स्कुिार वफट सम्पती कर 1 २००००/- 
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९ कम्पाउन्ट िाल लििािण प्रलत वफट २ २००००/- 

१० ढुङ्गा िाटोले बिेको घर प्रलत स्कुिाय वफट ३ २००००/- 

११ आर लस लस प्रलत स्कुिाय वफट १ २००००/- 

१२ 
ईचन्जलियर सचुचकृत प्रलत व्यचि -४००० प्रलत व्यचि 

थप हदुैं जािे/ अलडटर प्रलत फिि सेिा शलु्क 
 

20०००/5००० 
२००००/- 

1३ कम्पलि सूचचकृत गैर सरकारी संस्था सूचचकृत ५००० २००००/- 

1४ आपूती कताि पसल 5०० २००००/- 

१४ बावर्िक राचफ्टङ्ग संचालि बापत सेिा सलु्क १५०००० २००००/- 

15 

वकिबेच िैिा बट्टा रोहबर: 
क) रु.100001 देचख रु.2000000 सम्ि 

ख) रु. 2000001 लाख रु. 3000000 सम्ि 
ग) रु. 3000001 लाख देचख रु. 5000000 सम्ि 

घ) रु. 5000001 देचख िालथ । 
 

रु. 1000।- 
रु.2000।- 
रु.4000।- 
रु. 5000।- 

 

२००००/- 

 जम्िा ३०००००/- 
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अिसूुचच ९ 
राजश्व चशर्िकको िािाः स्थालिय सिारी साधि दताि िविकरण कर ररक्सा अटो भ्याि 

(राजश्व संकेत िं १1451) 
 

 

आ.ि=०७९/०८० िा उठ्ि े
अििुालित  रकि 

१ 
स्थालिय अटो ररक्सा ठेलागाडा जस्ता  सािा सिारी 

दताि पवहलो पटक  १००० 
४००००/- 

२ अटो ररक्सा ठेलागाडा िाचशक  १००० 
२००००/- 

३ अटो ररक्सा ठेलागाडा िाचशक बावर्िक ५०० 
२००००/- 

४ िविकरण िावर्िक ५०० 
२००००।- 

 जम्िा 
१०००००/- 
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अिसूुचच १० 
राजश्व चशर्िकको िािाः विज्ञापि कर 

 (राजश्व संकेत िं 14472) 
 

 

आ.ि 
०७९/०८० 
िा उठ्ि े
अििुालित 
रकि 

1.  लभत्तािा तथा खाह्रोिा पेचन्टङ प्रलत स्क्िाएर वफट १०० 
५००० 

2.  होलडङ बोडि प्रलत स्क्िाएर वफट रू ५० 
५००० 

3.  

होलडङ बोडि लगाएत साििजलिक स्थाििा जग्गा उपभोग 
गरेिापत विज्ञापि कर प्रलत स्क्िाएर वफट रू ५० 

५००० 

4.  

होलडङ बोडि लगाएत विज्ञापि व्यचिको घरिा राचखएको 
विज्ञापि शलु्क प्रलत स्क्िाएर वफट रू २० 

५००० 

5.  पोलाि प्रलत स्कुिायर वफट  १०० 
१०००० 

6.  लडचजटल लडस्पले पटक कुिै कायििि  १००० 
१०००० 

7.  
स्थािीय रेलडयो दताि  ५००० रू ५००० १०००० 

8.  
स्थािीय रेलडयो ििीकरण िावर्िक १००० रू १००० १०००० 

9.  
लिजी एफ एि रेलडयो दताि २००० रू २००० १०००० 

10.  

लिजी एफ एि ििीकरण स्थािीय ३०० र अन्यलाइ ५०० 
रू 

५००/३०० १०००० 

11.  
पत्रपलत्रका दताि १००० १००० १०००० 

12.  
पत्रपलत्रका ििीकरण २०० २०० १०००० 

13.  
केिल वट लभ दताि ३०००० रू ३०००० १०००० 

14.  
केिल वट लभ ििीकरण ५००० रू  ५००० ५००० १०००० 

जम्िा १२००००/- 
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अिसूुचच ११ 
राजश्व चशर्िकको िािाः ििोरन्जि कर 

(राजश्व संकेत िं 11473) 
 

आ.ि ०७९/०८० िा 
उठ्ि ेअििुालित रकि 

१ 

dgf]/Ghg s/ वपचक्िक स्पोट प्रिेश शलु्क प्रलत 
पटक ५०० 

२०००० 

२ 

जाद ुसकि स अन्य लडचजटल लडस्पले  पटक प्रलत 
पटक १००० 

१०००० 

 

३ 
गाउँपाललका िेत्रिा लडजटल लडस्ल्पे स्थायी/पटके 
िाचशक/ पटके ७०००/१००० 

१०००० 

 

िठ िचन्दर गमु्िा पाकि  उधाि लगाएत ऐलतहालसक 
तथा साहलसक पयिटि तथा पदयात्रा शलु्क स्थािीय 

/अन्य /विदेशी  १०/२०/५० 

२०००० 

 जम्िा  ६००००/- 
 

 

 

  

अिसूुचच १२ 
राजश्व चशर्िकको िािाः पयिटवकय िते्र प्रबेश शलु्क 

(राजश्व संकेत िं 14176) 
 

 
आ.ि ०७९/०८० िा 
उठ्ि ेअििुालित रकि 

१ 

साइकल यात्रा प्रबेश शलु्क स्थािीय ५०, अन्य 
१०० र विदेशी ५०० रू. ५०/१००/५०० 

20000 

 

२ 

भ्य ुटािर प्रिेश शलु्क स्थािीय ५० अन्य िेपाली 
लाइ १०० र विदेशीलाइ २०० रू 

५०/१००/२०० 20000 

३ 

यािफवटङ पटक स्थािीय 5०, अन्य िेपाली 1०० 
विदेशी ५०० रू २००/४००/५०० 

20000 

4 

पयिटि िेत्र प्रिेश शलु्क स्थािीय रू १०, अन्य 
िेपाली २० र विदेशी ५० रूपैया १०/२०/५०/ 

20000 

५ 
पयिटि िेत्र प्रबेश शलु्क स्थािीय /अन्य 

िेपाली/विदेशी १०/२०/५० 
20000 

  जम्िा १०००००/- 
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अिसूुची-१३ 
कर दस्तरुको िािाः दण्ड जररिािा प्रशासलिक तथा न्यावयक 

राजश्व संकेत िं: (14311/14312) 
(जेष्ठ िागररक 70 िर्ि िाथीको लसफाररस िापतको रकि िललि)े 

 

आ.ि ०७९/०८० िा उठ्ि े
अििुालित रकि 

लस.िं. कर दस्तरुको िाि दर/रू. 

1 

गाउँपाललकाको लिणिय कायिन्ियि अिरोध गरेिा 
पवहलो पटक /दोस्रो पटक /तेस्रो पटक 

१०००/२०००/५००० 
५००० 

2 

चौपाय पशपंुछी छाडा छोडेिा 
प्रथि पटक /दोस्रो पटक /तेस्रो पटक 

१००/५००/३००० ५००० 

3 

सडकिा ढुङ्गा बालिुा लगवट्ट राखेिा िा फोहर पारेिा 
प्रथि पटक/दोस्रो पटक/तेस्रो पटक 

५००/१०००/५००० ५००० 

४ 

अिलधकृत सूचिा पाटी राखेिा 
प्रथि पटक/दोस्रो पटक/तेस्रो पटक 

१०००/३०००/५००० ५००० 

५ 
न्यायीक सलिलतको िदु्धािा अबरोध गरेिा 

प्रथि पटक/अचन्ति पटक 
१०००/५००० ५००० 

6 

पसल होटलको फोहर िैला व्यिस्थापििा अबरोध 
गरेिा 

प्रथि पटक/दोस्रो पटक/तेस्रो पटक 

१००/२००/५०० ५००० 

७ 

गाउँपाललका प्रहरीको आदेश िा सूचिा आलटाल 
गरेिा 

प्रथि पटक/दोस्रो पटक/तेस्रो पटक 

200/500/1000 ५००० 

8 

साबिजलिक प्रलत जग्गािा बोट विरुिा िा िाटो िष्ट 
गरेिा 

प्रथि पटक/दोस्रो पटक/तेस्रो पटक 

1000/5000/10000 ५००० 

9 

सडक िेत्रिा पसल टहरा ठेलागाडा राचख अबरोध 
गरेिा 

प्रथि पटक/दोस्रो पटक/तेस्रो पटक 

1000/1500/2500 ५००० 

10 

 कान्जीहाउस व्यिस्थापि छाडा चौपाय िा 
पशपंुछी छोडेिा 12 घन्टा लभत्र ललि 
आएिा प्रथि पटक रु. 

 कान्जीहाउस व्यिस्थापििा अबरोध गरर 
छाडा पंछी छोडेिा २४ घन्टा लभत्र ललि 
आएिा प्रथि पटक रु 

 कान्जीहाउस व्यिस्थापििा बाधा अबरोध 
गरर छाडा चौपाय पशकुो हकिा  छोडेिा 
एक हप्ता लभत्र ललि आएिा प्रथि पटक 
रु 

 कान्जीहाउस व्यिस्थापि छाडा पशपंुछी 
एक हप्ता लभत्र पलि ललि िआएिा प्रलत 

100 
 

500 
 

 

२००० 
 

 

१०० 

५००० 
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ददि प्रलत  पशकुा लालग  थप लाग्िे रु. 
 

1१ 

गाउँपाललकाको लिणिय कायिन्ियि अिरोध गरेिा 
पवहलो पटक /दोस्रो पटक /तेस्रो पटक 

१०००/२०००/५००० ५००० 

१2 

चौपाय पशपंुछी छाडा छोडेिा 
प्रथि पटक /दोस्रो पटक /तेस्रो पटक 

१००/५००/३००० ५००० 

१3 

सडकिा ढुङ्गा बालिुा लगवट्ट राखेिा िा फोहर पारेिा 
प्रथि पटक/दोस्रो पटक/तेस्रो पटक 

५००/१०००/५००० ५००० 

१४ 

अिलधकृत सूचिा पाटी राखेिा 
प्रथि पटक/दोस्रो पटक/तेस्रो पटक 

१०००/३०००/५००० ५००० 

१५ 
न्यायीक सलिलतको िदु्धािा अबरोध गरेिा 

प्रथि पटक/अचन्ति पटक 
१०००/५००० ५००० 

१6 

पसल होटलको फोहर िैला व्यिस्थापििा अबरोध 
गरेिा 

प्रथि पटक/दोस्रो पटक/तेस्रो पटक 

१००/२००/५०० ५००० 

१७ 

गाउँपाललका प्रहरीको आदेश िा सूचिा आलटाल 
गरेिा 

प्रथि पटक/दोस्रो पटक/तेस्रो पटक 

200/500/1000 ५००० 

१8 

साबिजलिक प्रलत जग्गािा बोट विरुिा िा िाटो िष्ट 
गरेिा 

प्रथि पटक/दोस्रो पटक/तेस्रो पटक 

1000/5000/10000 ५००० 

१9 

सडक िेत्रिा पसल टहरा ठेलागाडा राचख अबरोध 
गरेिा 

प्रथि पटक/दोस्रो पटक/तेस्रो पटक 

1000/1500/2500 ४००० 

२0 

 कान्जीहाउस व्यिस्थापि छाडा चौपाय िा 
पशपंुछी छोडेिा 12 घन्टा लभत्र ललि 

आएिा प्रथि पटक रु. 
 कान्जीहाउस व्यिस्थापििा अबरोध गरर 

छाडा पंछी छोडेिा २४ घन्टा लभत्र ललि 
आएिा प्रथि पटक रु 

 कान्जीहाउस व्यिस्थापििा बाधा अबरोध 
गरर छाडा चौपाय पशकुो हकिा  छोडेिा 
एक हप्ता लभत्र ललि आएिा प्रथि पटक 

रु 

 कान्जीहाउस व्यिस्थापि छाडा पशपंुछी 
एक हप्ता लभत्र पलि ललि िआएिा प्रलत 
ददि प्रलत  पशकुा लालग  थप लाग्िे रु. 

 

100 
 

500 
 

 

२००० 
 

 

१०० 

४००० 

२1 

गाउँपाललकाको लिणिय कायिन्ियि अिरोध गरेिा 
पवहलो पटक /दोस्रो पटक /तेस्रो पटक 

१०००/२०००/५००० ४००० 

2२ 

चौपाय पशपंुछी छाडा छोडेिा 
प्रथि पटक /दोस्रो पटक /तेस्रो पटक 

१००/५००/३००० ४००० 
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23 
न्याकीक सलिलतले कुिै व्यचिको रिक कलि 
उठाई ददएको उठेको रकिको सेिा शलु्क ५% 

४००० 

२४ 

ढुङ्गा लगट्टी िालिुा वििा अििुती संकलि गरी 
ओसार पसार गरेिा प्रत्येक पटक ठुला िझौला 

सािा गाडी लाई जररिािा गररिछे  ४०००/३०००/२००० 

५०००। 

 जम्िा ११५०००/- 
 

अिसूुची-१४ 
कर दस्तरुको िािाः लसफाररस दस्तरु 

राजश्व संकेत िं: 14243 
 

आ.ि ०७९/०८० िा उठ्ि े
अििुालित रकि 

१ 
gfd;f/L l;kmfl/; d'r'Nsf 

 
५०० 5000 

२ gftf k|dfl)ft l;kmfl/; g]kfnL १०० 33000 

३ gftf k|dfl)ft l;kmfl/; c+u|]hL ५०० 33000 

४ 
rf}xbL -rf/lsNnf_ k|dfl)ft बैंवकङ प्रयोजिका 

लालग ५०० र अन्य ३०० रू 
 33000 

५ cljjflxt k|dfl)ft, c+ग्रजेी 1000 
33000 

६ काठ आपूलति लसफाररस ५०० 33000 

७ सािान्य लसफाररस रू. १०० 33000 

८ 

प्रलतललवप रू. 
क) व्यचिगत फिि लगायत अन्य प्रलतललवप 

ख) सिूह/सहकारी, गैर सरकारी संस्था विचत्तय 
संस्था प्रलतललवप 

ग) घ- िगि लििािण व्यिसायी फिि प्रलतललवप 

२०० 
500 
1000 

33000 

९ पेशा प्रिाचणत अंग्रजेी रु. ५०० 33000 

१० पेशा प्रिाचणत िेपाली रू. २०० 33000 

११ 
व्यचिगत घटिा 35 ददि सम्ि लिशलु्क सो भन्दा 
िालथको सियिा उपचस्थतीभै  दताि गरेिा  रू. 

५० 33000 

१२ प्रलतललवप िागररकता लसफाररस रू. २०० 33000 

१३ घरिटो  कायि लसफाररस रू. ५०० 33000 

१४ 
घरबाटो लसफाररस विपी र िध्यपहाडी ५०० अन्य 

२०० रू 
५००/२०० 33000 

१५ 
गाउँपाललका अिदुाि रकिको सेिा शलु्क १ 

प्रलतशत कर 
१ प्रलतशत 33000 

१६ पश ुउपचार दताि दस्तरु १००। 33000 
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क भैसी रागा रु१००। 
ख गाई गोरु ७५। 

ग बाख्रा बोका रु २५। 
घ बयर बोका लगाएको रु २००। 

७५। 
२५। 
२००। 

33000 

33000 

33000 

१७ न्यायीक लिबेदि दस्तरु प्रलत लिबेदि १००। 33000 

१८ ck'tfnL wg l;kmfl/; 1000 
33000 

१९ gfd;f/L l;kmfl/; d'r'Nsf ५०० 33000 

२० gftf k|dfl)ft l;kmfl/; g]kfnL १०० 8000 

२१ gftf k|dfl)ft l;kmfl/; c+u|]hL ५०० 33000 

२२ 
rf}xbL -rf/lsNnf_ k|dfl)ft बैंवकङ प्रयोजिका 

लालग ५०० र अन्य ३०० रू 
 33000 

२३ cljjflxt k|dfl)ft, c+ग्रजेी 1000 
33000 

२४ 
रकि कलि उठाइददएको उठेको रकिको ५ 

प्रलतशत 
 

33000 

२५ काठ आपूलति लसफाररस ५०० 33000 

2६ न्यायीक लिबेदि दस्तरु प्रलत लिबेदि १००। 8000 

2७ गैर सरकारी दताि लसफाररस १००० 33000 

२८ गैर सरकारी सस्था िविकरण लसफाररस ५०० 33000 

२९ छुट जग्गा दताि लसफाररस ५०० 33000 

३० बैक तथा विचत्तय संस्था िविकरण लसफाररस १००० 33000 

३१ लिचज िेत्रको क िगिको बैक सचुचकृत पटक ५००० 9000 

३२ लिचज िेत्रको ख िगिको बैक सचुचकृत पटक ४००० 33000 

३३ लिचज िेत्रको ग िगिको बैक सचुचकृत पटक ३००० 33000 

३४ लिचज िेत्रको घ िगिको बैक सचुचकृत पटक ३००० 33000 

३५ वििा कम्पिी िा विचत्तय सस्था सचुचकृत ५००० 33000 

३६ वििा कम्पिी िा विचत्तय सस्था िाचशक २००० 33000 

३७ वििा कम्पिी िा विचत्तय सस्था लिकरण बावर्िक १५०० 33000 

३८ कम्पिी िा गैर सरकारी संस्था सूचचकृत ५००० 33000 

३९ गाउँपाललकाको हल प्रयोग भाडा १००० 33000 

४० गाउँपाललकाको दररेट पसु्तक ५००० 33000 
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४१ िक्सा पास आबेदि ५०० 33000 

४२ रोहिर िचुलु्का १००० 33000 

४३ स्टक प्रिाणलत प्रलत पटक १००० 33000 

४२ सल्लाको काठ लिकाशी प्रलत फुट ५० 33000 

४३ पशकुो गोिर पररिण प्रलत पटक १० 33000 

४४ कुखरुाको पोष्टिाटिि २५ 33000 

४५ रेविज भ्याचक्सि शलु्क ५० 33000 

४६ 
परचजवि लियन्त्रण और्धी सेिा शलु्क पटक िाख्रा 

भेडा अन्य 
५ 33000 

४७ 
परचजवि लियन्त्रण और्धी सेिा शलु्क पटक गाई 

भैसी सेिा शलु्क 
१० 33000 

४८ रोग सम्बचन्ध उपचार सेिा शलु्क १० 33000 

४९ िाईिर सजिरी १० 33000 

५० पश ुपंछीको िखु्य सजिरी २० 33000 

५१ कृलति गििधाि सेिा ५० 8000 

५२ िोकाको बन्ध्याकरण शलु्क १० 33000 

५३ गोरुको बन्ध्याकरण ५० 33000 

५४ अन्य सािान्य विविध सेिाहरु २० 8000 

५५ वििा कम्पिी र विचत्तय संस्था िविकरण बावर्िक १००० ४०००० 

  जम्िा 
 

1८३५००० 

अिसूुची-१५ 
कर दस्तरुको िािाः सरसफाई शलु्क 

राजश्व संकेत िं: 14243 
 

आ.ि ०७९/०८० िा उठ्ि ेअििुालित रकि 

१ 
बजार िेत्रिा रहेका घरको प्रलत घर सरसफाई 

शलु्क 
२ 2०००० 

२ िास ुपसल/फलििचर /सैलङु्ग ५ 2०००० 

३ फलफुल तथा जसु पसल १० 2०००० 

४ सािा खािा पसल/जसु पसल ३ 2०००० 

५ पदयात्री प्रलत सिारी साधि वटप १०० 2०००० 
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पिुश्चाः तोवकयको राजश्व तोवकएको अिलधिा िलतरेिा िा िबझुाएिा प्रत्येक आ.ि.को २० प्रलतशत जररिािा लाग्ि ेछ । 

 

 

 

आज्ञाले 
िाधब कुिार अलधकारी 

प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत 

६ रचफ्टङ्ग प्रलत वटप १५० 2०००० 

७ हाट बजार प्रलत पसल ५ 2०००० 

८ ग्यारेज प्रलत ग्यारेज ५ 2०००० 

९ ठुला होटल तथा गेष्ठ हाउस प्रलत ददि १० 2०००० 

१० तारे होटल प्रलत ददि २० 2०००० 

११ ठुला तथा िझौला उधोग प्रलत ददि २५ २०००० 

१२ अस्पताल िलसिङ्ग होि प्रलत ददि २० २०००० 

१३ सािा िेलडकल/भेट/कृवर्  पसल प्रलत ददि ५ २०००० 

१४ घरेल ुउधोग प्रलत ददि ३ २०००० 

१५ अन्य प्रलत ददि १ 10000 

१६ भ्य ुटािर तथा अन्य पयिटवकय िेत्र प्रबेश प्रलत वटप १०० 1०००० 

जम्िा 300000 

कुल जम्िा 8900000।- 


