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माईजोगमाई गाउँपालिकाको आलथिक ऐन ,२०७५ 

सभाबाट स्वीकृत भएको मिमतिः २०७५/०३/११ 

प्रस्तावनााः िाईजोगिाई गाउँपामिकाको आमथिक वर्ि २०७५/०७६ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको 

मनमित्त स्थानीर् कर तथा शुल्क संकिन गने, छुट मिने तथा आर् संकिनको प्रशासमनक व्यवस्था गनि वाञ्छनीर् 

भएकोिे,  

नेपािको संमवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोमजि िाईजोगिाई गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भाः (२) र्स ऐनको नाि “आमथिक ऐन, २०७५” रहेको छ । 

  (२) र्ो ऐन २०७५ साि श्रावण १ गतेिेखि िाईजोगिाई गाउँपामिका के्षत्रिा िागू हुनेछ । 

२. सम्पलि कराः गाउँपामिका के्षत्रमभत्र अनुसूम  (१) बिोमजि एमककृत सम्पमत्त कर/घरजग्गा कर/घरधुरी कर 

िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

३. भूलम कर (मािपोि):गाउँपामिका के्षत्रमभत्र अनुसूम  (२) बिोमजि भूमि कर (िािपोत) िगाइने र असूि उपर 

गररनेछ ।  

४. घर वहाि कराः  गाउँपामिका के्षत्रमभत्र कुनै व्यखि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, यारारेज, गोिाि, टहरा, छपर,र, 

जग्गा वा पोिरी पूरै आंमशक तवरिे वहाििा मिएकोिा अनुसूम  (३) बिोमजि घर जग्गा वहाि कर िगाइने र 

असूि गररनेछ ।  

५. व्यवसाय कराः गाउँपामिका के्षत्रमभत्र व्यापार, व्यवसार् वा सेवािा पँूजीगत िगानी र आमथिक कारोवारका 

आधारिा अनुसूम  (४) बिोमजि व्यवसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. जलिबुटी, कवािी र जीवजनु्त कराः गाउँपामिका के्षत्रमभत्र कुनै व्यखि वा संस्थािे ऊन, िोटो, जमिबुटी, 

वनकस, कवािी िाि र प्र मित कानूनिे मनरे्ध गररएको जीवजनु्त वाहेकका अन्य िृत वा िाररएका 

जीवजनु्तको हाि, मसङ, प्ाँि, छािा जस्ता बसु्तको व्यवसामर्क कारोवार गरेवापत अनुसूम  (५) बिोमजिको 

कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कराः गाउँपामिका के्षत्रमभत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनुसूम  (६) बिोमजि सवारी साधन 

कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्यथा व्यवस्था भएको 

अवस्थािा सोमह बिोमजि हुनेछ । 

८. लवज्ञापन कराः गाउँपामिका के्षत्रमभत्र हुने मवज्ञापनिा अनुसूम  (७) बिोमजि मवज्ञापन कर िगाइने र असूि 

उपर गररनेछ । तर, प्रिेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा सोमह बिोमजि 

हुनेछ । 
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९. मनोरन्जन कराः गाउँपामिका के्षत्रमभत्र हुने िनोरन्जन व्यवसार् सेवािा अनुसूम  (८) बिोमजि व्यावसर् कर 

िगाइने र असुि उपर गररनेछ । तर, प्रिेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा 

सोमह बिोमजि हुनेछ । 

१०. सेवा शुल्क, दसु्तराः गाउँपामिकािे मनिािण, सं ािन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसूम  (९) िा उखिखित स्थानीर् 

पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूम िा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क िगाइने र 

असूि उपर गररनेछ । 

११. हाटबजार कर: गाउँपामिका के्षत्रमभत्र अनुसूम  (१०) बिोमजि हाटबजार कर िगाईने र असुि उपर गररने 

छ । 

१२. कर छुटाः र्स ऐन बिोमजि कर मतने िामर्त्व भएका व्यखि वा संस्थाहरुिाई कुनै पमन मकमसिको कर छुट 

मिईने छैन । 

१३. कर िथा शुल्क संकिन सम्बन्धि कायिलवलधाः र्ो ऐनिा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकिन 

सम्बखन्ध कार्िमवमध गाउँपामिकािे तोके अनुसार हुने छ । 
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अनुसूची १ 

क्र.

स 

सेवाका प्रकार िथा लववरण 

(राजस्वका िेत्रहरु) 

आ.व.२०७४/०

७५ को दररेट 

(रु) 

आ.व.२०७५/०७६ 

को िालग स्वीकृि 

दररेट (रु) 

पुष्ट्याई कैलियि 

१ 
छाप्रो, फुसको छानोभएकोकखि 

घरप्रमत बर्ि  
५० ५०   

२ 
ढुङ्गा, जस्ता पाता, टार्िको छाना 

भएको घर प्रमत बर्ि  
१०० १००   

३ पक्की घर जस्ताको छाना भएको ३०० ३००   

४ 
पक्की घरको घर कर प्रमत तिा प्रमत 

बर्ि  
३०० ३००   

अनुसुची २ 

भूलम कर (मािपोि) पाखो बारी ििि  प्रलि रोपनी 

क्र.स सेवाका प्रकार िथा लववरण 
आ.व.२०७४/०७

५ को दररेट (रु) 

आ.व.२०७५/०७६ को 

िालग स्वीकृि दररेट (रु) 
पुष्ट्याई कैलियि 

१ ५ रोपनी सम्म नू्यनति  ५० ५०   

५ रोपनी भन्दा मालथ प्रलिरोपनी लनम्नअनुसार कायम गररयो 

१ अब्बि  १० १०   

२ िोर्ि ९ ९   

३ मसि ८ ८   

४  ाहार ७ ७   

भूलम कर (मािपोि) खेि ििि  धनहर प्रलि रोपनी 

५ ५ रोपनी सम्म नू्यनति  ७० ७०   

५ रोपनी भन्दा िामथ प्रमतरोपनी मनम्नअनुसार कार्ि गररर्ो 

६ अब्बि २० २०   
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७ िोर्ि १५ १५   

८ मसि १० १०   

९  ाहार ८ ८   

भूमि कर (िािपोत) बजार के्षत्रिा रहेका घिेररको हकिा : नर्ाँबजारको बजारके्षत्रको  हकिा प्रमतआना रु ३० का 

िरिे र अन्य विाकार्ाििर्का बजारके्षत्रको हकिा प्रमतआना रु. २०। का िरिे कार्ि गने । 

अनुसुची ३ 

घर बहाि कर :  

र्स गाउँपामिका के्षत्र मभत्र घर, जग्गा, टहरो, छाप्रो, पसि, यारारेज, िेमसनरी, िोजर िगार्त मनिािणका साधन र अन्य 

साधनहरु भािािा िगाएिा भािा रकि १०% बहाि कर िागे्न छ । 

अनुसुची ४ 

ब्यवसाय सञ्चािन िथा नलवकरण कर 

र्स गाउँपामिका के्षत्र मभत्रको ब्यबसार्िा मनम्न अनुसार कर िागे्न छ । 

क्र.सं लववरण 

आ.व.२०७४

/०७५ को 

दररेट (रु) 

आ.व.२०७५/०७६ 

को िालग स्वीकृि 

दररेट (रु) पु
ष्ट्य

ाई
 

कै
लि

य
ि

 

१ 
म र्ा,नास्ता,सािान्य मकरानापसि,सािान्य 

कसे्मटीक पसि बामर्िक कर 
५००/- ५००/-   

२ रेष्टुरेन्ट,होटि,बार, बामर्िक कर २०००/- २०००/-   

३ िाद्यान्न पसि,मकराना पसि बामर्िक कर २०००/- २०००/-   

४ 
तर्ारी पोसाक तथा काँ ो कपिा पसि 

बामर्िक कर 
२०००/- २०००/-   

५ 
से्टसनरी तथा िेिकुि सािग्री पसि बामर्िक 

कर 
१०००/- १०००/-   

६ िाछा िासु पसि बामर्िक कर १०००/- १०००/-   

७ बाि काट्ने सैिुन बामर्िक कर ५००/- ५००/-   

८ बू्यटी पाििर बामर्िक कर २०००/- २०००/-   
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९ 
मनिािण सािग्री पसि / हाि्वारे्र पसि 

बामर्िक कर 
२५००/- २५००/-   

१० भाँिा पसि बामर्िक कर २५००/- २५००/-   

११ िोटर साइकि वकि सप बामर्िक कर २०००/- २०००/-   

१२ मजप,बस,टरक,टर ेक्टर, वकि सप बामर्िक कर ३०००/- ३०००/-   

१३ सािान्य और्धी पसि बामर्िक कर १०००/- १०००/-   

१४ 
ल्याव,एक्सरे समहतको और्धी पसि बामर्िक 

कर 
३०००/- ३०००/-   

१५ सून  ाँिी पसि  बामर्िक कर(बनाउने िात्र) २०००/- २०००/-   

१६ 
सून  ाँिी पसि बामर्िक कर ( िररि मबक्री र 

बनाउने) 
३०००/- ३०००/-   

१७ िमिरा तथा सूमतिजन्य पसि बामर्िक कर ३०००/- ३०००/-   

१८ 
सािानको थोक मबके्रता (गिा तथा मकराना) 

बामर्िक कर 
५०००/- ५०००/-   

१९ टेिरीङ्ग पसि बामर्िक कर १०००/- १०००/-   

२० मनिािण ब्यबसार्ी (ग र घ) बामर्िक कर २५००/- २५००/-   

२१ मनिािण ब्यबसार्ी (ि) बामर्िक कर १००००/- १००००/-   

२२ मनिािण ब्यबसार्ी(क) बामर्िक कर २५०००/- २५०००/-   

२३ मग्रि उद्योग बामर्िक कर ३०००/- ३०००/-   

२४ फमनि र उद्योग तथा ब्यबसार् बामर्िक कर ३०००/- ३०००/-   

२५ 

िाद्य उद्योग 

(सिोसा,पाउरोटी, ाउिीन, ाउ ाउ र अन्य) 

बामर्िक कर 

२०००/- २०००/-   

२६ जि मवि्रु्त आर्ोजना प्रमत बर्ि एक िुस्ट  १००००/- १००००/-   

२७ कुटानी मपसानी मिि  बामर्िक कर ५००/- ५००/-   

२८ कुटानी मपसानी पेिानी मिि बामर्िक कर १०००/- १०००/-   

२९ क्रसर उद्योग बामर्िक कर २५०००/- २५०००/-   

३० अन्य उद्योग बामर्िक कर १०००/- १०००/-   
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३१ ईट्ट तथा ब्लक उद्योग बामर्िक कर ५०००/- ५०००/-   

३२ अन्य उद्योग तथा ब्यबसार् बामर्िक कर २०००/- २०००/-   

३३ िाछा िाने अनुिमत बामर्िक कर ५००/- ५००/-   

३४ बोमिङ सु्कि बामर्िक कर (आधार भुत तह) ३०००/- ३०००/-   

३५ बोमिङ सु्कि बामर्िक कर (िाध्यमिक तह) ८०००/- ८०००/-   

३६ िघु मवत्त कम्पनी बामर्िक कर ८०००/- ८०००/-   

३७ सहकारी संस्थाको बामर्िक कर ०/- ०/-   

३८ बैंक तथा मवमत्तर् संस्था बामर्िक कर (क वगि) २५०००/- २५०००/-   

३९ बैंक तथा मवमत्तर् संस्था बामर्िक कर (ि वगि) २००००/- २००००/-   

४० बैंक तथा मवमत्तर् संस्था बामर्िक कर (ग वगि) १५०००/- १५०००/-   

४१ बैंक तथा मवमत्तर् संस्था बामर्िक कर (घ वगि) १००००/- १००००/-   

४२ टेमिफोन नेट्वाकि  टावर बामर्िक कर १५०००/- १५०००/-   

४३ िन्ड जररवाना   

मनर्िानुसार/ 

अध्यक्षिे 

तोके 

विोमजि 

मनर्िानुसार/ 

अध्यक्षिे तोके 

विोमजि 

  

४४ िामथ उिेि नभएका अन्य व्यवसार् प्रमत बर्ि १०००/- १०००/-   

अनुसुची ५ 

जलिबुटी, कवािी र जीवजनु्त कर  

क्र.स

. 

सेवाका प्रकार िथा 

लववरण 

आ.व.२०७४/०७५ 

को दररेट (रु) 

आ.व.२०७५/०७६ 

को िालग स्वीकृि 

दररेट (रु) 

पुष्ट्याई कैलियि 

१ म राईतो मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २%   

२ मटिुर मवक्री िूल्यको ५% मवक्री िूल्यको ५%   

३ हि ुि मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २%   

४ िोिा मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २%   

५ सतुवा मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २%   

६ िानाक्पा मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २%   
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७ म ङमफङ मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २%   

८ मनगािो ,िामिङगो ,घुिे मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २%   

९ बुढो ओिमत मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २%   

१० पािन वेि मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २%   

११ बोझो मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २%   

१२ 
पतकर,सुकेका काठ 

िाउरा,घाँस,घो ा,अिररसो 
मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २%   

१३ 
नेपाि सरकारिे प्रमतबखन्धत 

नगरेको अन्य वन पैिावार 
मवक्री िूल्यको २% मवक्री िूल्यको २%   

अनुसुची ६ 

सवारी साधन कर  

क्र.स

. 
सेवाका प्रकार िथा लववरण 

आ.व.२०७४/०७

५ को दररेट (रु) 

आ.व.२०७५/०७६ 

को िालग स्वीकृि 

दररेट (रु) 

पुष्ट्याई कैलियि 

१ िोटर साइकि बामर्िक कर ५०० ५००   

२ कार, जीप, भ्यान बामर्िक कर १००० १०००   

३ टर र्ाक्टरबामर्िक कर १५०० १५००   

४ मिनी बस, मिनी टरक बामर्िक कर २००० २०००   

५ बस, टर ्क बामर्िक कर २५०० २५००   

६ हेभी, गािी, िोजर, के्रन बामर्िक कर ३००० ३०००   

अनुसुची ७ 

लवज्ञापन कर 

क्र.

स. 
सेवाका प्रकार िथा लववरण 

आ.व.२०७४/०७

५ को दररेट (रु) 

आ.व.२०७५/०७६ 

को िालग स्वीकृि 

दररेट (रु) 

पुष्ट्याई कैलियि 

१ 
मिजीटि मिस्ले प्रमत वगि फुट प्रमत 

बर्ि  
५० ५०   
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२ 
पिािि, बार, मभत्तािा कम्पनी 

संस्थाको  रंग पोतेको प्रमत वगि फुट 
५० ५०   

३ 
साइन बोिर्, होमिंग बोिि प्रमत वगि 

फुट 
५० ५०   

अनुसुची ८ 

मनोरन्जन कर 

क्र.

स. 
सेवाका प्रकार िथा लववरण 

आ.व.२०७४/०७५ 

को दररेट (रु) 

आ.व.२०७५/०७६ 

को िालग स्वीकृि 

दररेट (रु) 

पुष्ट्याई कैलियि 

१ 
िेिा िहोत्सव सञ्चािन प्रते्यक 

पटकको  
२५०००/- २५०००/-   

२ हाईमभजन हि ५०००/- ५०००/-   

अनुसुची ९ 

सेवा शुल्क दसु्तर  

क्र.स 
लसिाररस िथा अन्य दसु्तर 

शुल्क 

आ.व.२०७४/०७

५ को दररेट (रु) 

आ.व.२०७५/०७

६ को िालग 

स्वीकृि दररेट 

(रु) 

पुष्ट्याई कैलियि 

१ नागररकता मसफाररस साधारण २०० २००   

२ 
नागररकता मसफाररस िु ुिका 

समहत 
३५० ३५०   

३ 
अंमगकृत नागररकता मसफाररस 

बैबामहक 
५०० ५००   

४ नाता प्रिामणत मजमवत संगको ३५० ३५०   

५ नाता प्रिामणत िृतक संगको ३५० ३५०   

६ नागररकता प्रमतमिमप मसफाररस ५०० ५००   

लसिाररस दसु्तर 



9 
 

७ पाररवाररक मववरण मसफाररस २०० २००   

८ बसोबास प्रिामणत मसफाररस ५०० ५००   

९ नावािक मसफाररस २०० २००   

१० जन्म मिमत प्रिामणत मसफाररस १५० १५०   

११ 
वैवामहक सम्बन्ध प्रिामणत 

मसफाररस 
३५० ३५०   

१२ अमववामहत प्रिामणत मसफाररस ५०० ५००   

१३ मजमवत रहेको मसफाररस ५०० ५००   

१४ 
व्यखिगत मववरण प्रिामणत 

मसफाररस 
२०० २००   

१५  ारीमत्रक प्रिामणत मसफाररस ५०० ५००   

१६ सम्बन्ध मवचे्छि प्रिामणत मसफाररस २०० २००   

१७ 
िानेपानी, टेमिफोन जिान, 

नािसारी, ठाउँसारी 
३५० ३५०   

१८ 
मवि्रु्त मिटर जिान 

मसफाररस(घरार्सी) 
३५० ३५०   

१९ 
मवि्रु्त मिटर जिान मसफाररस 

(उद्योग) 
१५०० १५००   

२० अन्य प्रिामणत वा मसफाररस २५० २५०   

२१ 

गोमिर्ा तथा रुि कटान मसफाररस  

प्रिामणत ९१ ओटा िेखि २५ ओटा 

सम्म  

१५०० १५००   

२२ 
२६ वटा रुि िेखि िामथ (प्रमत थप 

रुि) मसफाररस 
५० ५०   

२३ गोमिर्ा कटान म्याि थप मसफाररस  ५००० ५०००   

घरेिु िथा साना उद्योगको सजिलमन िथा लसिाररस 

२४ ठूिा उद्योग मसफाररस ५००० ५०००   

२५ िझौिा उद्योग मसफाररस २५०० २५००   
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२६ साना तथा घरेिु उद्योग १५०० १५००   

२७ व्यवसार् बन्द तथा नाि पररवतिन ३५० ३५०   

२८ 
व्यवसार् सञ्चािन भएको 

मसफाररस 
३५० ३५०   

२९ व्यवसार् नभएको मसफाररस ५०० ५००   

३० व्यवसार् िताि मसफाररस १००० १०००   

३१ व्यवसार् िताि  १००० १०००   

३२ िमिरा व्यवसार् मसफाररस (िुद्रा) ५००० ५०००   

३३ िमिरा व्यवसार् मसफाररस (थोक) १०००० १००००   

३४ 
संघ संस्था िताि मसफाररस, अन्य 

मसफाररस 
५०० ५००   

३५ विा सजिमिन ५०० ५००   

३६ लमटङ्ग इजाजत प्रमत रोपनी २००० २०००   

३७ वनजन्य वसु्तको मसफाररस १५०० १५००   

३८ पर्िटन स्तरीर् होटि मसफाररस २००० २०००   

३९ होटि ितािको मसफाररस १००० १०००   

४० 
मनजी वैंक तथा मबत्तीर् संस्था 

स्थापना अनुिमत मसफाररस 
२५०० २५००   

४१ 
जग्गा धनी पूजाि प्रमतमिमप 

मसफाररस 
२०० २००   

४२ घर पाति प्रिामणत ३५० ३५०   

४३ पुजाििा घर कार्ि मसफाररस ५०० ५००   

४४ जग्गािा हिबखन्द मसफाररस   १०००   

जग्गा रलजष्ट्र ेशन पास 

४५ पमहिो मकत्ता २०० २००   

४६ पमहिो मकत्ता पमछ थप प्रमत मकत्ता ५० ५०   

४७ टर ेस नक्सा मनिािण प्रमत मकत्ता ४०० ४००   

४८ टर ेस नक्सा प्रिामणत प्रमत मकत्ता १५० १५०   
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४९ उजुरी मनवेिन िसु्तर १०० १००   

५० मििा  पत्र िसु्तर ३५० ३५०   

५१ 
जग्गा िताि वा नािसारी मसफाररस 

२० रोपनी सम्म 
४०० ४००   

५२ थप प्रमत रोपनी ५० ५०   

५३ रामजनािा, बकसपत्र मसफाररस ५०० ५००   

५४ अशंवण्डा मसफाररस २०० २००   

५५ नाि सच्याई सजिमिन ३०० ३००   

५६ 
अमिन िटन िसु्तर प्रमत मकत्ता विा 

नं. १,२ र ३ 
१००० १०००   

५७ 
अमिन िटन िसु्तर प्रमत मकत्ता विा 

नं.  ४, ५ र ६ िा 
२००० २०००   

५८ घर नक्सा नािसारी १००० १०००   

५९ उद्योग नािसारी ठूिो २००० २०००   

६० उद्योग नािसारी िझौिा १५०० १५००   

६१ उद्योग नािसारी सानो १००० १०००   

चार लकल्ला प्रमालणि 

६२ पमहिो मकत्ता ३००    

६३ पमहिो मकत्ता पमछ थप प्रमत मकत्ता १००    

घर जग्गा मूल्याङकन 

६४ १ िाि िेखि १० िाि सम्म १००० १०००   

६५ १० िाि िेखि २० िाि सम्म २००० २०००   

६६ २० िाि भन्दा िामथ थप प्रमत िाि २०० २००   

६७ नक्सा पास मकताव ५०० ५००   

६८ 
आर् श्रोत प्रिामणत प्रमत िाि प्रमत 

वर्ि 
१०० १००   

लनजी लवद्याियको किा वृन्धि / िह वृलि 



12 
 

६९ कक्षा वृखि १०००    

७० तह वृखि २०००    

सामुदायीक लवद्याियको किा वृन्धि (अपगे्रि) 

७१ कक्षा वृखि ५०० ५००   

७२ तह वृखि १००० १०००   

७३ क्याम्पस / किेज स्तर १५०० १५००   

अन्य 

७४ 
पञ्जीकरण, मववाह, जन्म, िृतु्य, 

बसाईसराई िताि 

३५ मिन सम्म 

मनशुल्क र त्यस 

पमछ रु। १०० 

३५ मिन सम्म 

मनशुल्क र त्यस 

पमछ रु। १०० 

  

७५ व्यखिगत घटना िताि प्रमतमिमप २०० २००   

७६ आन्तररक बसाईसराई मसफाररस 
गा.पा. मभत्र २००, 

गा.पा. बामहर ५०० 

गा.पा. मभत्र २००, 

गा.पा. बामहर ५०० 
  

७७ 

 ौपार्ा मनकासी िसु्तर प्रमत 

गोटा(भेिा बाख्रा िसी बोका) 

मसफाररस 

५० ५०   

७८ 
  

   

७९ 
 ौपार्ा मनकासी िसु्तर प्रमत 

गोटा(राँगा, भैसी आिी) मसफाररस 
१०० १००   

८० 
संघ संस्था, क्लव, इस्टीचु्यट आमि 

िताि अमभिेि 
२००० २०००   

८१ सिुह िताि वा नमवकरण ५०० ५००   

८२ कुटानी मपसानी मिि मसफाररस  १५०० १५००   

८३ स मिि काठम रानी मसफाररस १००० १०००   

८४ संस्था नमवकरण १००० १०००   

८५ नाि, थर, जन्म मिमत मसफाररस २०० २००   

उद्योग दिाि दसु्तर 
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८६ 
उद्योग िताि (५ िेखि २० हर्ि पावर 

सम्म) 
७०० ७००   

८७ 
उद्योग िताि (२० हर्ि पावर भन्दा 

िामथ) 
१५०० १५००   

८८ स मिि काठ म रानी िताि ४००० ४०००   

८९ फमनि र उद्योग िताि २००० २०००   

९० िेरी उद्योग िताि १००० १०००   

९१ मनिािण व्यवसार् िताि १००० १०००   

९२ परािशि सेवा िताि १५०० १५००   

लनजी लवद्यािय लसिाररस / दिाि 

९३ मशशु कक्षा सं ािन िताि ३००० ३०००   

९४ आधारभूत स्तर ४००० ४०००   

९५ िाध्यमिक स्तर     

सामुदायीक लवद्यािय लसिाररस / दिाि 

९६ मशशु कक्षा सं ािन िताि मनशुल्क मनशुल्क   

९७ आधारभूत स्तर मनशुल्क मनशुल्क   

९८ िाध्यमिक स्तर मनशुल्क मनशुल्क   

लवद्याियको ठाउँसारी गने लसिाररस 

९९ मनजी ५००० ५०००   

१०० सािुिामर्क १००० १०००   

घिेरी प्ललटङ्गमा बाटोको िगि कट्टी 

१०१ १ रोपनी सम्म १५०० १५००   

१०२ ५ रोपनी सम्म २५०० २५००   

१०३ ५ रोपनी भन्दा िामथ ५००० ५०००   

लसिाररस िथा अन्य दसु्तर शुल्क 

१०४ घर जग्गा करको िेिा जोिा २०० २००   
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मसफाररस 

१०५ मनशुल्क स्वास्थ्य उप ार मसफाररस मनिःशुल्क मनिःशुल्क   

१०६ सशुल्क स्वास्थ्य उप ार मसफाररस १५० १५०   

१०७ 

आफ्नो अमधकारके्षत्रका मवर्र्िा 

अंगे्रजी भार्ािा मसफाररस तथा 

प्रिामणत 

स्विेशी प्रर्ोजन 

१००० र वैिेशीक 

प्रर्ोजन ५००० 

स्विेशी प्रर्ोजन 

१००० र वैिेशीक 

प्रर्ोजन ५००० 

  

१०८ संस्थागत संरक्षक मसफाररस ३५० ३५०   

१०९ व्यखिगत संरक्षक मसफाररस ३५० ३५०   

११० 
हकवािा वा हकिार मसफाररस र 

प्रिामणत 
३५० ३५०   

१११ 

जग्गाको हक सम्बन्धी मसफाररस 

(साविजमनक, ऐिानी तथा पमति जग्गा 

बाहेक) 

४०० ४००   

११२ पािन पोर्ण मसफाररस २०० २००   

११३ 
आमथिक अवस्था किजोर वा 

मवपन्नता प्रिामणत 
मनिःशुल्क मनिःशुल्क   

११४ 
आमथिक अवस्था वमिर्ो वा 

सम्पन्नता प्रिामणत 
५००० ५०००   

नक्सा पास दसु्तर 

११५ किी घरको RCC बाहेक एकिुर्ट ५०० ५००   

११६ 

RCC को िामग नर्ाबजार, तथा 

िूिसिक के्षत्रिा प्रमत स्क्वार्र मफट 

प्रमत तिा 

१० १०   

११७ 
RCC को िामग प्रमत स्क्वार्र मफट 

प्रमत तिा (अन्य के्षत्रिा) 
५ ५   

११८ 

RCC को िामग नर्ाँबजार र 

िूिसिकिा पनेको प्रमत स्क्वार्र 

मफट प्रमत तिा मनिािण भईसकेको 

१५ १५   
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११९ 

RCC को िामग प्रमत स्क्वार्र मफट 

प्रमत तिा मनिािण भईसकेका (अन्य 

के्षत्रिा) 

१० १०   

अन्य 

१२० नर्ाँ घट्ट िताि २००० २०००   

१२१ मवि्रु्तबाट  ल्ने घट्ट िताि २००० २०००   

१२२ ३ िमहना सम्म सं ािन हुने १५० १५०   

१२३ ६ िमहना सम्म सं ािन हुने २५० २५०   

१२४ १२ िमहना सं ािन हुन  ३५० ३५०   

१२५ घट्ट बन्द मसफाररस तथा प्रिामणत ५०० ५००   

योजना  िथा कायिक्रम सम्झौिा सेवा शुल्क 

१२६ ५ िाि सम्म १०० १००   

१२७ ५ िाि िेखि िामथ ५०० ५००   

१२८ िोमह िगत कट्टा ३५० ३५०   

छात्रवृलि लसिारीस 

१२९ मवपन्न मनशुल्क मनशुल्क   

१३० सम्पन्न २५० २५०   

१३१ 
अन्तरामरर र् अध्यर्न छात्रवृमत 

मसफाररस  
५००० ५०००   

१३२ अपाङ्गता मसफाररस ५० ५०   

१३३ स्थाई वसोवास मसफाररस ३५० ३५०   

१३४ अस्थार्ी वसोवास मसफाररस ३५० ३५०   

१३५ कोट मफ मिनाह मसफाररस  मनशुल्क मनशुल्क   

१३६ छुट जग्गा िताि मसफाररस ५००० ५०००   

१३७ 
नेपाि सरकारको नाििा बाटो 

कार्ि मसफाररस  
२०० २००   

१३८ कोठा िोल्ने रोहवरिा बसे्न ५०० ५००   
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१३९ 
अन्य कार्ाििर्का िाग अनुसार 

मसफाररस 
२०० २००   

१४० घर बाटो प्रिाणीत  
साधारण २०० 

जमटि ३५० 

साधारण २०० 

जमटि ३५० 
  

१४१ 
जग्गा रेिांकनको कार्ििा 

रोहोबरिा बसे्न 
५०० ५००   

सवारी साधन अलभिेख दसु्तर 

१४२ िोटर साइकि २०० २००   

१४३ कार, जीप, भ्यान ५०० ५००   

१४४ टर र्ाक्टर ७०० ७००   

१४५ मिनी बस, मिनी टरक ९०० ९००   

१४६ बस, टर ्क ११०० ११००   

१४७ हेभी, गािी, िोजर, के्रन १५०० १५००   

१४८ 
स्थानीर् आवश्यकता अनुसार अन्य 

मसफाररस 

साधारण २००, 

िु ुल्का समहत 

३५० 

साधारण २००, 

िु ुल्का समहत 

३५० 

  

 

अनुसुची १० 

हाट बजार कर : गाउँपामिका के्षत्रमभत्र रहेका बजारहरुिा िागे्न हाटबजारिा तपमसि बिोमजि हाट बजार कर 

िगाईने र असुि उपर गररनेछ । 

  िपलशि : 

क्र.स. सेवाका प्रकार िथा लववरण 

आ.व.२०७

४/०७५ को 

दररेट (रु) 

आ.व.२०७५/०७

६ को िालग 

स्वीकृि दररेट 

(रु) 

पुष्ट्याई कैलियि 

१ 

गाउँपामिकाको केन्द्र रहेको नर्ाँबजार 

के्षत्रिा हाटबजार करको िामग बामर्िक रु। 

१०००००र( को टेन्डर आव्हान गरर हाटबजार 
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कर  तपमशस बिोमजिको िररेटिा संकिन 

गररने छ । टेन्डर िाफि त कर संकिन नहुने 

भएिा सोही िररेटिा गाउँपामिकाबाट 

किि ारी िटाई कर संकिन गररनेछ ।  

२ 

गाउँपामिकाका विाहरुिा िागे्न 

हाटबजारको हकिा नर्ाँबजार के्षत्रिै 

स्वकृत िर रेटिा हाटबजार कर विा 

कार्ाििर् िाफि त हाट बजार संकिन गररने 

छ । 

 

 

क्र.सं. पसिको नाम स्थाई (लभत्र) अस्थाई (बालहर) कैलियि 

१ कपिा पसि २५ ३०   

२ जुत्ता  पर,ि पसि २५ ३०   

३ भािा पसि २० ३०   

४ मकराना पसि २० ३०   

५ कसे्मटीक पसि १५ २०   

६ होटि व्यावसार् २० २५   

७ मिठाइ पसि १५ २०   

८ इल्क्टर ोमनक िेकामनक २५ ३०   

९ फरि मन र पसि २० २५   

१० िेिीकि पसि २५ ३०   

११ से्टसनरी पसि २० २५   

१२ सुन  ािी पसि २५ ३०   

१३ हाििवे्हर पसि २५ ३०   

१४ इन्टीचू्यट २५ ३०   

१५ टेिर २५ ३०   

१६ िो ी २५ ३०   

१७ हजि १५ २०   

१८ िाछा िासु पसि २५ ३०   
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१९ साग सब्जी पसि १० १५   

२० म र्ा सुमति कटुवा पसि १५ २०   

२१ सु्टमिर्ो २५ ३०   

२२ बँगुर िसी पािा प्रमत गोटा  १५ २०   

२३ स्टोर गोिाि ५५ ६०   

२४ मबरु्टी पाििर २५ ३०   

२५ पान पसि १५ २०   

२६ संघ संस्था २५ ३०   

२७ िोबाइि सेन्टर २५ ३०   

२८ ि ाि पसि ४० ४५   

 


