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झिमरुक गाउँपालिकाको आलथिक ऐन 

 

झिमरुक गाउँपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताबिाई कार्ािन्वर्न 
गनि बनेको ऐन 

       सभािे स्वीकृत गरेको लमलतिः २०७४÷०४÷24 

                          प्रमाझिकरि लमलतिः २०७४÷०४÷24 

 

प्रस्तावनािः झिमरुक गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि 2074/075 को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न 
गनिको लनलमत्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट दिने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनि 
वाञ्छनीर् भएकोिे,  

नेपािको संववधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बमोझिम झिमरुक गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. संझिप्त नाम र प्रारम्भिः (1) र्स ऐनको नाम “आलथिक ऐन, 2074” रहेको छ । 

 (2) र्ो ऐन 2074 साि श्रावि २४ गतेिेझि झिमरुक गाउँपालिका िेत्रमा िागू हनुछे ।र्स अझि 
आलथिक वर्ि 2074/075 झिमरुक गाउँपालिकाबाट संकिन गररएको कर, शलु्क िगार्तका िस्तरु 
र्सै ऐन बमोझिम भए गरेको मालननेछ ।    

 

२. सम्पलत करिः गाउँपालिका िेत्रलभत्र एवककृत सम्पलत कर ववस्ततृ अध्र्र्न गरे पश् चात िगाेने छ 
। गाउँपालिका िेत्रलभत्र अनसूुझच (1) बमोझिम िरिग्गा कर िगाेने र असूि उपर गररनेछ । 

३. भलूम कर (मािपोत): गाउँपालिका िेत्रलभत्र अनसूुझच (2) बमोझिम भलूम कर (मािपोत) िगाेन ेर असूि 
उपर गररनेछ ।  

४. िर वहाि करिः  गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्झि वा संस्थािे भवन, िर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाम, टहरा, 
छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै आझंशक तवरिे वहािमा दिएकोमा अनसूुझच (3) बमोझिम िर िग्गा वहाि 
कर िगाेने र असूि गररनछे ।  
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५. व्र्वसार् करिः गाउँपालिका/नगरपालिका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूिँीगत िगानी र आलथिक 
कारोवारका आधारमा अनसूुझच (4) बमोझिम व्र्वसार् कर िगाेने र असूि उपर गररनेछ । 

६. िलिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकरिः  ववस्ततृ अध्र्र्न पश् चात गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र कुनै व्र्झि वा 
संस्थािे ऊन, िोटो, िलिबटुी, वनकस, कवािी माि र प्रचलित कानूनिे लनर्धे गररएको िीविन्त ु
वाहेकका अन्र् मतृ वा माररएका िीविन्तकुो हाि, लसङ, प्वाँि, छािा िस्ता बस्तकुो व्र्वसावर्क कारोवार 
गरेवापत कर िगाेने र असूि उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन करिः गाउँपालिका िेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनमा अनसूुझच (५) बमोझिम सवारी साधन 
कर िगाेने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको 
अवस्थामा सोवह बमोझिम हनुछे । 

८. ववज्ञापन करिः गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनमा अनसूुझच (६) बमोझिम ववज्ञापन कर िगाेने र 
असूि उपर गररनछे । ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा 
सोवह बमोझिम हनुछे । 

 

९. मनोरन्िन करिः गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र हनुे मनोरन्िन व्र्वसार् सेवामा अनसूुझच (७) बमोझिम व्र्वसार् 
कर िगाेन ेर असिु उपर गररनेछ । ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था 
भएको अवस्थामा सोवह बमोझिम हनुेछ । 

१०. बहाि लबटौरी शलु्किः गाउँपालिका/नगरपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनमािि, रेििेि वा संचािन गरेका 
अनसूुझच (८) मा उल्िेि भए अनसुार हाट बिार वा पसिमा सोही अनसूुझचमा भएको व्र्स्था अनसुार 
बहाि लबटौरी शलु्क िगाेन ेर असूि उपर गररनेछ । 

११. पावकि ङ शलु्किः गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकि ङ सवुवधा उपिब्ध गराए वापत अनसूुझच 
(९) बमोझिम पावकि ङ शलु्क िगाेने र असूि उपर गररनेछ। 

१२. टे्रवकङ्ग, कोर्ोवकि, क्र्ानोेङ्ग, बन्िी िझम्पङ्ग, झिपफ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग शलु्किः  गाउँपालिकािे पूवािधारको 
ववकास तथा ववस्ततृ अध्र्र्न गरे पलछ आफ्नो िेत्रलभत्र टे्रवकङ्ग, कार्ोवकि, क्र्ानोेङ्ग, बन्िी िझम्पङ्ग, 
झिपफ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग सेवा वा व्र्वसार् संचािन गरे बापत शलु्क िगाेने र असूि उपर गररनछे । 

१३. सेवा शलु्क, िस्तरुिः गाउँपालिका/नगरपालिकािे लनमािि, संचािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनूसूझच 10 मा 
उझल्िझित स्थानीर् पूवािधार र उपिब्ध गराेएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुझचमा व्र्वस्था भए 
अनसुार शलु्क िगाेने र असूि उपर गररनेछ । 

१४. पर्िटन शलु्किः गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट अनसूुची (११) मा उझल्िझित 
िरमा पर्िटन शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्था 
व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोझिम हनुछे । 
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१५. कर छुटिः र्स ऐन बमोझिम कर लतने िावर्त्व भएका व्र्झि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन वकलसमको कर 
छुट दिईने छैन ।  

१६. िण्ि िररवाना: र्स ऐन बमोझिम समर्मा कर, शलु्क तथा िस्तरु समर्मा नबिुाउन ेपििाई ५ प्रलतशत 
िररवाना िाग्नेछ ।  

१७. कर तथा शलु्क संकिन सम्बझन्ध कार्िववलधिः र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकिन 
सम्बझन्ध कार्िववलध अनसूुची (१२) मा व्र्वस्था भए बमोझिम हनुे छ ।िण्ि, िररवाना तथा कर तथा 
शलु्क संकिन सम्बन्धी कार्िववलध गाउँपालिकािे तर्ार गनि सक्नेछ ।  
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अनसूुची - १ 

(ऐनको िफा २ सँग सम्बझन्धत) 

 

िर कर 
      

लस. न. वववरि कर रकम (बावर्िक) 
रु. 

कैवफर्त 

१. िरको छानाको िर लनMशलु्क  
२. ढुङ्गा/वटन/टार्ि को िर 100.00  
३. ढिान/ पक्की िर 500.00  
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अनसूुची - २ 

(ऐनको िफा ३ सँग सम्बझन्धत) 

 

भलूम कर/मािपोत कर 

लस. न. वववरि बावर्िक रकम रु. कैवफर्त 
१. अब्बि  (५ रोपनी सम्म ) 100.00  
२. अब्बि (५ रोपनी भन्िा मालथ प्रलत रोपनी ) 30.00  
३. िोर्म (५ रोपनी सम्म ) 75.00  
४. िोर्म (५ रोपनी भन्िा मालथ प्रलत रोपनी ) 20.00  
५. सीम (५ रोपनी सम्म ) 50.00  
६. सीम (५ रोपनी भन्िा मालथ प्रलत रोपनी ) 15.00  
७. चाहार (५ रोपनी सम्म ) 30.00  
८. चाहार (५ रोपनी भन्िा बढी प्रलत रोपनी ) 7.00  
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अनसूुची - ३ 

(ऐनको िफा ४ सँग सम्बझन्धत) 

िर बहाि कर  

क्र.सं. वववरि करको िर कैवफर्त 

१ भवन भािाको १०%   

२ िर भािाको १०%   

३ पसि भािाको १०%   

४ ग्र्ारेि भािाको १०%   

५ िग्गा भािाको १०%   

६ गोिाम भािाको १०%  

७ टहरा, छप्पर भािाको १०%   

८ पोिरी भािाको १०%   
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अनसूुची - ४ 

(ऐनको िफा ५ सँग सम्बझन्धत) 

व्र्वसार् कर 

क्र.सं. वववरि 
वावर्िक कर 

रु. 
कैवफर्त 

१. मदिरा पसि 

ववतरक 10000.00   
थोक 5000.00   
िदु्रा 2000.00   

2. चरुोट लबिी सतुी िन्र् 
ववतरक 2000.00   
थोक 1500.00   

3. हल्का पेर् पिाथि 
ववतरक 2000.00   
थोक 1500.00   

4. सनुचाँिी पसि िदु्रा पसि र ममित 
2000.00 

 

  
  

5. और्धी पसि 
थोक 15000.00   
िदु्रा  2500.00   

6. माछामास ु लबक्री पसि   2000.00   
7. आर्वेुदिक और्धी पसि   700.00   

8. एग्रोभेट पसि 
थोक 5000.00   
िदु्रा 1000.00   

9. स्टेशनरी तथा पसु्तक पसि 
थोक 5000.00   
िदु्रा 2000.00   

10. छपाे तथा प्रकाशन 
अफसेट प्रसे 5000.00   
साधारि प्रसे 2500.00   

11. कस्मेवटक पसि   1000.00   

12. मोटर पार्टसि/ममित 
थोक 5000.00   
िदु्रा 1000.00   

13. प्िाे तथा ग्िास 
थोक 8000.00   
िदु्रा 1000.00   
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14. 
कपिा/फेन्सी/ितु्ताचप्पि/ब्र्ाग 

पसि 

थोक 7000.00   
िदु्रा 1000.00   

15. 
ेिेक्ट्रोलनक पसि (मोबाेि, 

ििी, क्र्ाल्कुिेटर अलिर्ो, लभलिर्ो, 
आदि) 

थोक 5000.00   
  

िदु्रा 1000.00   

16. 
हाििवेर्र/ 
मेलसनरी/स्र्ालनटरी/माबिि पसि 

थोक 20000.00   
िदु्रा 10000.00   
ग्र्ास लसलिन्िर सब 
लििर 

1500.00 
  

मवितेि मात्र लबक्री 2000.00   

17. पेट्रोलिर्म पिाथि 
ग्र्ास लसलिन्िर सब 
लििर 

1500.00 

 मवितेि मात्र लबक्री 2000.00 

18. झस्टि आिमलुनर्म पसि 
थोक 2000.00   
िदु्रा 1000.00   

19. फलनिचर िदु्रा 2000.00 
 

  

  

२0. 
ेटा, ढुङ्गा तथा लगिी बािवुा लबक्री 
ववतरि गने 

  1500.00 
  

21. कपिा लसिाे कटाे 
टेिररङ आधलुनक 1000.00   
हाते मेलसन 500.00   

22. क्र्ारेम बोिि   200.00   
23. पश ुआहार लबक्री केन्द्र   1000.00   

24. फिफूि/तरकारी पसि  1000.00   
  

25. उपहार/ लगफ्ट/ िेिौना पसि  1000.00   
  

26. 
भाँिा पसि (स्टीि, 

प्िाझस्टक,आल्मलुनर्म सबैथरी) 
 2000.00 

  

  
27. झचवकत्सक 5000.00   
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ववशेर्ज्ञ परामशि तथा अन्र् 
व्र्ावसार्ी सेवा 

कन्सल्टेन्ट 
सेवा(ेझन्िलनर्ररङ्ग) 

5000.00 
  

काननु व्र्ावसार्ी 
ि फमि 

5000.00 
  

िेिापरीिि 
व्र्ावसार्ी 

5000.00 
  

िन्त झचवकत्सक 3000.00   
अनसुन्धानकताि 
परामशििाता 

2500.00 
  

पश ुझचवकत्सक  1500.00   
रोिगार सेवा 2000.00   

28. ढुवानी  तथा ट्रान्सपोटि    2500.00   
29. पेन्टर/ साेनबोिि िेख्न े   500.00   
30. िोटो व्र्वसार्ी   20000.00   
31. िग्गा व्र्वसार्ी   50000.00   
32. लनमािि व्र्वसार्ी   7000.00   

33. र्स वगीकरिमा नपरेका 
व्र्वसार्को हकमा 

  500.00 
  

  उत्पािनमूिक उद्योग     
34. ग्रीि उद्योग   2500.00   
35. ितु्ता उद्योग   500.00   

36. 
िरेि ुकुवटर उद्योग(अगरबत्ती, 
मैनबत्ती, टीकी, अचार तथा अन्र् 
कुवटर) 

  100.00 
  

37. 
कपिा तथा गामेन्ट लसरक िस्ना 
उद्योग  

  1000.00 
  

38. कुटानी  पेिानी/ लमि/ मसिा   1000.00   
       
39. िेरी उद्योग/ व्र्वसार्   500.00   
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40. उपभोग्र् वस्त ुउत्पािन उद्योग 

कुवकि / निुल्स/ 

िािमोठ/ पाउरोटी 
चाउमीन/ पापि 
झचप्स  

500.00 
  
  

    

41. वनिन्र् उद्योग काठ लबक्री लिपो 10000.00   
  

42. क्रसर/कन्क्रीट/ेटा भिा उद्योग   5000.00   
43. ढाकाटोपी /पझस्मना उद्योग   300.00   

44. होटि िि रेषु्टरेन्ट 

होटि र िि 3000.00   
भोिनािर् 1000.00   
लमठाई पसि 700.00   
पाटी प्र्ािेस 3500.00   
रेषु्टरेन्ट-बार 5000.00   
झचर्ा र िािा 
पसि 

500.00 
  

साना, िािा-नास्ता 
पसि (मदिरासवहत) 

1200.00 
  

54. टेन्ट हाउस   3000.00   
  सेवा उद्योग     

55. सञ्चार 

एफ.एम. प्रसारि 2000.00   
केविु च्र्ानि 
प्रसारि 

1000.00 
  

पत्रपलत्रका प्रकाशन 
सेवा 

500.00 
  

फोटोकपी, पी.लस.ओ 
साेबर तथा क्र्ाफे 

500.00 
  

कुररर्र सेवा 1000.00   
किर ल्र्ाब/ 
फोटोस्टुलिर्ो 

1000.00 
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56. ववत्तीर् 

वाझिज्र् बैंक प्रलत 
शािा 

४0000.00 
  

ववकास वैंक प्रलत 
शािा 

30000.00 
  

फाेनान्स कम्पनी 
शािा कार्ाििर् 

20000.00 
  

िि ुववत्त  15000.00   
  

मनी ट्रान्सफर 5000.00   
ववत्तीर्/ 
वचत/ऋि 
सहकारी संस्था 

10000.00 
  

  
उपभोत्ता/कृवर्/मवहिा 
सहकारी 1000.00 

 

57. स्वास््र् सेवा व्र्वसार् 

लनिी अस्पताि तथा 
नलसिङ्ग होम 

10000.00 
  

झक्िलनक तथा 
ल्र्ाब 

5000.00 
  

चस्मा पसि 1000.00   

58. झशिा सेवा लनिी 

मावव 20000.00   
  

    
आधारभतू 2500.00   
छात्रावास 1500.00   
मन्टेश्वरी 
 

1500.00   
  

टु्यशन सेन्टर 1500.00   
कम्प्र्टुर / 
नतृ्र्किा लसकाे 
केन्ि 

1000.00 
  

तािीम तथा 
अनसुन्धान केन्द्र 

1000.00 
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59. ममित सम्भार  

टार्र-टु्यव ममित, 

ररसोलिङ्ग,हावा भने  
500.00 

  
ेझन्िन ममित  500.00   
िेझन्टङ्ग पेझन्टङ्ग 500.00   
वट.भी, विि, मोटर, 

पङ्खा, रेलिर्ो, ििी 
िेनेरेटर, कम्प्र्टुर, 

मोबाेि 
(ेिेक्ट्रोलनक) 

1000.00 

  
मोटरसाेकि ममित 1000.00   
बस, ट्याक्सी 
िगार्तका सवारी 
साधन ममित  

2500.00 
  

अन्र् ववववध ममित 500.00   

60. 
ड्राे झक्िलनक, व्र्टुी पाििर तथा 
सैिनु 

  500.00 
  

61. फूि ववरुवा पसि/ नसिरी   500.00   

62. गैर सरकारी संस्थाहरु 
राविर् 3000.00   
अन्तराविर् 20000.00   
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अनसूुची - ५ 

(ऐनको िफा ७ सँग सम्बझन्धत) 

सवारी कर 

क्र.सं. सवारी साधनको वकलसम वावर्िक कर रु. कैवफर्त 

१ मोटर साेकि ५०.00   

२ प्राेभेट कार झिप भ्र्ान २००.00   

३ भािा कार िीप भ्र्ान 1500.00   

४ ट्र्र्ाकटर 1500.00   

५ लमलनबस बस ट्रक ५००.00   

६ हेभी  गािी िोिर के्रन 3000.00  

 

  



14 
 

अनसूुची - ६ 

(ऐनको िफा ८ सँग सम्बझन्धत) 

ववज्ञापन कर 

क्र.सं. प्रकार 
 वावर्िक कर रु. कवफर्त 

१ लिझिटि लिस्प्िे 
 1000.00   

२ 
पिािि बार लभत्ता आदिमा पोलतएको 
प्रलतवगि फुट 

 
10.00 

  

3 पोि व्र्ानर 
 १००.00   

८ साेनबोिि प्रलत वगि फूट 
 २००.00   
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अनसूुची - ७ 

(ऐनको िफा ९ सँग सम्बझन्धत) 

 

मनोरञ्जन कर 

क्र.सं. वववरि बावर्िक कर  रु. कैवफर्त 

१ िाि ुसकि स प्रलत पटक 200.00   

२ नाटक प्रलत पटक 200.00   

३ िोहोरी साँि वावर्िक 20000.00   

४ मेिा महोत्सब 5000.00   
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अनसूुची - ८ 

(ऐनको िफा 10 सँग सम्बझन्धत) 

axfn lj6f}/L शलु्क 

क्र.सं. वववरि कर  रु. कैवफर्त 

१. हाटबिार प्रलत स्टि/ बावर्िक 1000.00 भेसकेपलछ  

२. पसि प्रलत पसि/बावर्िक 1000.00  भेसकेपलछ 

३. हि भािा प्रलत दिन 1२00.00  

४. कुसी प्रलतदिन 5.00   
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अनसूुची - ९ 

(ऐनको िफा 1१ सँग सम्बझन्धत) 

kfls{Ë z'Ns 

क्र.सं. सवारी वकलसम प्रलत दिन शलु्क रु. कैवफर्त 

१ मोटर साेकि 10.00  पावकि ङ्गस्थि व्र्वस्थापन  

पछी 
  
  
  
  

२ कार 20.00 

३ बस ट्रक 50.00 

४ ट्रर्ाक्टर 40.00 
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अनसूुची - १० 

(ऐनको िफा 1३ सँग सम्बझन्धत) 

;]jf z'Ns, b:t'/ 

क्र.सं. वववरि 
शलु्क, िस्तरु  
रु 

कैवफर्त 

१. िरिग्गा नामसारी लसफारीस 300.00   

२. 
िर कार्म 
लसफारीस 

पक्की िर  200.00   
कच्ची िर  100.00   

3. 
सरिलमन लसफारीस 
िस्तरु 

  200.00 
  

4. छात्रवलृत  लसफारीस   50.00   

5. 
ववपन्न/असहार् 

ववद्याथी छात्रवलृत 
लसफारीस 

  लनिःशलु्क 
  

6. 
अपाङ्गता भएको 
लसफारीस 

  लनिःशलु्क 
  

८. 
अस्थाे बसोबास 
लसफारीस 

  100.00 
  

९. 
स्थार्ी बसोबास 
लसफारीस 

  200.00 
  

१०. 
नागररकता  
लसफारीस 

वंशि 200.00   
अंलगकृत 1000.00   

११. 
ववद्यतु ििान 
लसफारीस 

  100.00 
  

१२. 
धारा ििान 
लसफारीस 

  100.00 
  

१३. 
िीववत रहेको 
लसफारीस 

  200.00 
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१४. 

िबैु नाम गरेको 
व्र्झि एकै हो भने्न 
वा फरक िन्मलमलत 
संशोधन लसफारीस 

  200.00 

  

१५. 
व्र्वसार् बन्ि 
लसफारीस 

  100.00 
  

१६. 
व्र्वसार् सञ्चािन 
नभएको लसफारीस 

  200.00 
  

१७. 
व्र्ापार व्र्वसार् 
नभएको लसफारीस 

  100.00 
  

१८. 
कोटि फी लमनाहा 
लसफारीस 

  लनशलु्क 
  

१९. 
नाबािक पररचर्पत्र 
लसफारीस 

  200.00 
  

२०. 
चौपार्ा सम्बन्धी 
लसफारीस 

  100.00 
  

२१. 
व्र्वसार् िताि 
लसफारीस 

  500.00 
  

२२. 
उद्योग ठाउँसारी 
लसफारीस 

  500.00 
  

२३. 
ववद्यािर् ठाउँसारी 
लसफारीस 

  100.00 
  

     

२४. 
आन्तररक 

बसाेसराे 
लसफारीस 

  100.00 
  

२५. 
ववद्यािर् सञ्चािन 
स्वीकृत किा वदृि/  

लसफारीस 

  100.00 
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२६. 
व्र्झिगत वववरि 
लसफाररस/ 
नवीकरि लसफारीस 

  500.00 
  

२७. िग्गा िताि लसफारीस   200.00   

२८. 
संरिक लसफारीस 
व्र्झिगत 

  100.00 
  

२९. 
संरिक लसफारीस 
संस्थागत 

  500.00 
  

३१. 
कोठा िोल्न कार्ि 
रोहबरमा बस्ने  
लसफारीस 

  100.00 
  

३२. 
स्वास््र् उपचारको 
लसफारीस 

लनशलु्क उपचारको िालग लनिःशलु्क   
सशलु्क उपचारको िालग 100.00   

३३. संस्था िताि लसफारीस   500.00   

३४. 
िग्गा धनीपिुाि 
हराएको लसफारीस 

  200.00 
  

३५. 
िीववत सँगको नाता 
प्रमाझित 

  100.00 
  

३६. 
मतृकसँगको नाता 
प्रमाझित 

  200.00 
  

३७. 
आलथिक अवस्था 
बलिर्ो वा सम्पन्नता 
प्रमाझित 

  500.00 
  

३८. 
आलथिक अवस्था 
कमिोर वा 
ववपन्नता प्रमाझित 

  100.00 
  

३९. 
िग्गा मलु्र्ाङ्कन 
लसफारीस/ प्रमाझित 

  

कूि 
मूल्र्ाङ्कको 

०.२%   
४०. चारवकल्िा प्रमाझित   500.00   
४१. िन्मलमलत प्रमाझित   100.00   
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४२. िर बाटो प्रमाझित 
बाटो  भएकोमा 500.00   
बाटो नभएकोमा 200.00   

४३. वववाह प्रमाझित   500.00   

४४. 
कागि/ मञ्जुररनामा 
प्रमाझित 

  200.00 
  

४५. हकवािा वा हकिार 
प्रमाझित 

  200.00 
  

४६. 
िर सम्पन्न 
लसफारीस/ प्रमाझित 

पक्की 500.00   
कच्ची 200.00   

४७. अवववावहत प्रमाझित   200.00   
४८. अपतुािी लसफाररस   200.00   

४९. 
अन्र् लसफारीस वा 
प्रमाझित 

  100.00 
  

५०. िर नक्सापास िस्तरु 
पक्की िर प्रलत वगि वफट २.00   
कच्ची िर 50 पैसा   

५१. 
नक्सा पास लनवेिन 
फाराम िस्तरु 

  50.00 
  

५२. सरसफाे शलु्क 
मालसक 100.00   
सरसफाे काििको 50.00   

  नोट: सरसफाे सम्बन्धी पवुािधार बनेपलछ िाग्नेछ । 

मालथ उझल्िझित लसफारीस वा प्रमाझितको प्रलतलिपी आवश्र्क परेमा पलन सरुु तोवकएको िस्तरु 
पनु: िाग्नेछ । र उझल्िझित कागिात अंग्रिेी भार्ामा आवश्र्क परेमा रु. ५०० िाग्नेछ । 
मालथ उझल्िझित लसफारीस र प्रमाझित बाहेक कुनै लनििर् वा फैसिा आदिको नक्कि आवश्र्क 

परेमा प्रलतपाना १० रुपैर्ाँ िस्तरु िाग्नेछ ।  

  िताि शलु्क       

५३. िन्म िताि 
३५ दिनलभत्र भए 
लनशलु्क अन्र्था 

100.00 
  

५४. मतृ्र् िताि 
३५ दिनलभत्र भए 
लनशलु्क अन्र्था 

100.00 
  

५५. 
बसाेसराे िाने 
आउने िताि 

३५ दिनलभत्र भए 
लनशलु्क अन्र्था 

500.00 
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५६. सम्बन्ध ववच्छेि िताि 
३५ दिनलभत्र भए 
लनशलु्क अन्र्था 

100.00 
  

५७. वववाह िताि 
३५ दिनलभत्र भए 
लनशलु्क अन्र्था 

300.00 
  

५८. 
नर्ा व्र्वसार् िताि 
(चिुा पुिँीको 
आधारमा) 

१ िाि सम्मको 200.00 

  
  
  
  

१ िाि िेझि ५ 
िािसम्मको 

500.00 

५ िाि िेझि २० िाि 
सम्मको 

1000.00 

२० िाि िेझि मालथ 5000.00 

५९. 
उिरुी िताि तथा 
मिुा िस्तरु 

  200.00 
 अवस्था हेरी लनशलु्क 

60. 
व्र्वसार् नववकरि 
(चिुा पुिँीको 
आधारमा) 

१ िाि सम्मको 100.00   
१ िाि िेझि ५ 
िािसम्मको 

200.00 
  

५ िाििेझि २० िाि 
सम्मको 

300.00 
  

२० िाििेझि मालथ 1000.00   
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अनसूुची - ११ 

(ऐनको िफा 1४ सँग सम्बझन्धत) 

ko{6g z'Ns  

क्र.सं. पर्िटक वकलसम शलु्क अलमररकी ििरमा कैवफर्त 

१. भारत २.00  
१. साकि  लभत्रका (भारत बाहेक) १०.00   

२. एलसर्ा लभत्रका १५.00   

३. अन्र् मिुकुका 20.00   
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अनसूुची - १२ 

(ऐनको िफा 1६ सँग सम्बझन्धत) 

lemd?s ufpFkflnsfnfO{ a'emfpg' kg]{ s/, z'Ns, b:t'/x?sf] ljj/0f tflnsfM 

क्र.सं. करको वववरि कस्िे  लतने  काहँा लतने  कलत लतने कवहिे लतने कैवफर्त 

१. िर िग्गा कर/ 
सम्पलत कर 

िर धनीिे 

गाउँ कार्िपालिकाको 
कार्ाििर्/विा 
कार्ाििर्मा 

लनर्मानसुार 
चैत्र मसान्त 
लभत्र  

  

२. िर बहाि कर 

िर धनीिे वा 
सम्िौता 
अनसुार 

गाउँ कार्िपालिकाको 
कार्ाििर्/विा 
कार्ाििर्मा 

लनर्मानसुार 
िेठ मसान्त 
सम्म 

  

३. मािपोत कर िग्गा धनीबाट 

गाउँ कार्िपालिकाको 
कार्ाििर्/विा 
कार्ाििर्मा 

लनर्मानसुार 
चैत्र मसान्त 
सम्म 

  

४ व्र्वसार् कर व्र्वसार्ीबाट 

गाउँ कार्िपालिकाको 
कार्ाििर्/विा 
कार्ाििर्मा 

लनर्मानसुार 
िेठ मसान्त 
सम्म 

  

५ सवारी कर सवारी धनीिे 

गाउँ कार्िपालिकाको 
कार्ाििर्/विा 
कार्ाििर्मा 

लनर्मानसुार 

िताि 
/नववकरि 
गिाि 

  

६ मनोरञ्जन कर सेवा प्रिार्किे 

गाउँ कार्िपालिकाको 
कार्ाििर्/विा 
कार्ाििर्मा 

लनर्मानसुार 

िेठ मसान्त 
सम्म/ सोही 
दिन 

  

७ 
वहाि लबटौरी 
कर 

सम्बझन्धतिे 

गाउँ कार्िपालिकाको 
कार्ाििर्/विा 
कार्ाििर्मा 

लनर्मानसुार 

असोि 

मसान्त 
सम्म/ सोही 
दिन 
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८ ववज्ञापन कर सम्बझन्धतिे 

गाउँ कार्िपालिकाको 
कार्ाििर्/विा 
कार्ाििर्मा 

लनर्मानसुार 
ववज्ञापन 
राख्न ुपूवि 

  

९ 

सेवा शलु्क 
सम्बन्धी 
िस्तरुहरु 

सेवा प्राप्त 
गनेिे 

सेवा प्राप् त गने 
कार्ाििर्हरुमा लनर्मानसुार 

सेवा प्राप् त 
गिाि 

  

१० पर्िटन कर पर्िटकिे 
गाँउ कार्िपालिकाको 
कार्ाििर्मा लनर्मानसुार प्रवेश गिाि   

११ पावकि ङ शलु्क पावकि ङ गनेिे 

गाउँ कार्िपालिकाको 
कार्ाििर्/विा 
कार्ाििर्मा 

लनर्मानसुार पावकि ङ हुँिा   

 

 


