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साकेला गाउँपाललकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनकेो ववधेर्क 

प्रस्तावनािःसाकेला गाउँपाललकाको आलर्थक वर्थ 207६/07७ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ाथन्वर्न गनथको लनलित्त 
स्र्ानीर् कि तर्ा शलु्क संकलन गने, छुट ददने तर्ा आर् संकलनको प्रशासलनक व्र्वस्र्ा गनथ वाञ्छनीर् भएकोले,  

नेपालको संववधानको धािा 2२8 को उपधािा (2) बिोणिि साकेला गाउँपाललकाकोगाउँ सभाले र्ो ऐन बनाएको छ। 

१. संणिप्त नाि ि प्रािम्भिः (1) र्स ऐनको नाि “साकेला गाउँपाललकाको आलर्थक ऐन, 207६” िहेको छ 
। 

  (2) र्ो ऐन तरुुन्त लागू हनुेछ । 

२. भलूि कि (िालपोत):गाउँपाललका िेत्रलभत्र अनसूुणि-१ बिोणिि भलूि कि (िालपोत) लगाइने ि असूल 
उपि गरिनेछ ।  

३. घि वहाल कििः  गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै व्र्णि वा संस्र्ाले भवन, घि, पसल, ग्र्ािेि, गोदाि, 
टहिा, छप्पि, िग्गा वा पोखिी पूिै आणंशक तविले वहालिा ददएकोिा अनसूुणि-१ बिोणिि घि िग्गा 
वहाल कि लगाइने ि असूल गरिनेछ ।  

४. व्र्वसार् कििः गाउँपाललका िेत्रलभत्र व्र्ापाि, व्र्वसार् वा सेवािा पूिँीगत लगानी ि आलर्थक कािोवािका 
आधाििा अनसूुणि-१ बिोणिि व्र्वसार् कि लगाइने ि असूल उपि गरिनेछ । 

५. सवािी साधन कि/ पटके सवािी कि: गाउँपाललका िेत्रलभत्र दताथ भएका सवािी साधनिा अनसूुणि-
१बिोणिि सवािी साधन कि लगाइन े ि असलु उपि गरिनेछ ।ति, प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो 
काननुिा अन्र्र्ा व्र्वस्र्ा भएको अवस्र्ािा सोवह बिोणिि हनुेछ । 

६. ववज्ञापन कििः गाउँपाललका िेत्रलभत्र हनु ेववज्ञापनिा अनसूुणि-१ बिोणिि ववज्ञापन कि लगाइन ेि असूल 
उपि गरिनेछ।ति, प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्र्ा व्र्वस्र्ा भएको अवस्र्ािा सोवह 
बिोणिि हनुेछ । 

 

७. िनोिन्िन कििः गाउँपाललका िेत्रलभत्र हनुे िनोिन्िन व्र्वसार् सेवािा अनसूुणि -१ बिोणिि व्र्वसार् 
कि लगाइने ि असलु उपि गरिनेछ ।।ति, प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्र्ा व्र्वस्र्ा 
भएको अवस्र्ािा सोवह बिोणिि हनुेछ । 

८. बहाल लबटौिी शलु्किः गाउँपाललका िेत्रलभत्र आफुले लनिाथि, िेखदेख वा संिालन गिेका अनसूुणि -१ िा 
उल्लेख भए अनसुाि हाट बिाि वा पसलिा सोही अनसूुणििा भएको व्र्स्र्ा अनसुाि बहाल लबटौिी 
शलु्क लगाइने ि असूल उपि गरिनेछ । 

९. पावकथ ङ शलु्किः गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै सवािी साधनलाई पावकथ ङ सवुवधा उपलब्ध गिाए वापत 
अनसूुणि-१ बिोणिि पावकथ ङ शलु्क लगाइने ि असूल उपि गरिनेछ। 
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१०. सेवा शलु्क, दस्तिुिः गाउँपाललकाले लनिाथि, संिालन वा व्र्वस्र्ापन गिेका अनूसूणि-१ िा उणल्लणखत 
स्र्ानीर् पूवाथधाि ि उपलब्ध गिाइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुणििा व्र्वस्र्ा भए अनसुाि 
शलु्क लगाइने ि असूल उपि गरिनेछ । 

११. एवककृत सम्पलत कि: एवककृत सम्पलत कि ववस्ततृ अध्र्र्न गिेपश्चात ्अनसूुणि-१ बिोणिि लगाइने ि 
असलु उपि गरिनेछ । 

१२. िीविन्त ु कि: कानूनअनसुाि ओसािपसाि गनथ छुट भएका िीविन्तिुन्र् पदार्थको ओसािपसाििा 
अध्र्र्न पश्चात ्अनसुणुि-१अनसुाि लगाइने ि असलु उपि गरिनेछ । 

१३. कि छुटिःर्स ऐन बिोणिि कि लतने दावर्त्व भएका व्र्णि वा संस्र्ाहरुलाई कुनै पलन वकलसिको कि 
छुट ददईने छैन ।  

१४. कि तर्ा शलु्क संकलन सम्बणन्ध कार्थववलधिः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्र्ा अनसुाि कि तर्ा शलु्क संकलन 
सम्बणन्ध कार्थववलध गाउँपाललकाले तोके अनसुाि हनुे छ । 
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साकेला गाउँपाललका 
अनसूुणि १  

क.सं. राजश्वकोक्षेत्रहरु 
चालुआ.व.को 
दर 

प्रस्ताववतद
र 

रजाश्वप्रक्षेपन कैफियत 

क सेवा दस्तुर         

१ घरजग्गा नाम सारी ससिाररस   १०० ५०००   

२ मोही लगत कट्टा ससिाररस         

  १०िोपनी सम्िको १०० १०० ५००   

  १० रोपनी भन्दा माथिको २०० २०० १०००   

३ घर कायम ससिाररस         

  पक्की घर (प्रतत वगग फिट) ३ २     

  कच्ची घर (प्रतत वगग फिट) २ १     

४ सरजसमनमुचुल्का ससिाररस १०० १०० ५०००   

५ छात्रवतृतससिाररस १०० १०० १०००   

६ ववपन्न/असहाय ववद्यािी छात्रवतृत ससिाररस तनशुल्क       

७ अपाङ्गता भएको ससिाररस तनशुल्क       

८ अस्िाइ बसोबास ससिाररस १०० १०० १०००   

९ स्िायी बसोबास ससिाररस १०० १०० १०००   

१० नागररकता ससिाररस         

  वंशज १०० १०० १२५००   

  प्रततसलवप १५० १५० ११२५०   

  अंथगकृत ५०० ५०० ५०००   

११ ववद्युतसमटरिडानलसफारिस १०० १०० ५००००   

१२ धारा जडान ससिाररस १०० १०० ५०००   

१३ जीववत रहेको ससिाररस १०० १०० १०००   

१४ दबुै नाम गरेको व्यक्क्त एकै हो भन्ने वा िरक 
जन्मसमतत संशोधनससिाररस 

१०० १०० ७५००   

            

१५ व्यवसाय बन्द ससिाररस १०० १०० १०००   

१६ व्यवसाय सञ्चालन नभएको ससिाररस १०० १०० १०००   

१७ व्यापार व्यवसाय नभएको ससिाररस १०० १०० १०००   

१८ कोटग िी समनाहा ससिाररस तनशुल्क       

१९ नाबालक पररचयपत्र ससिाररस ५० ५० १५००   

२० चौपाया तनकासी सम्बन्धी ससिाररस ५० ५०     

२१ व्यवसाय दताग ससिाररस ५०० १०० २५००   
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२२ उद्योग ठाउँसारी ससिाररस ५०० २०० २०००   

२३ ववद्यालय ठाउँसारी ससिाररस २००       

२४ आन्तररक बसाइसराइ ससिाररस १०० १०० १०००   

२५ ववद्यालय सञ्चालन स्वीकृत कक्षा 
वदृ्दद/ससिाररस 

५०० १०० ५००   

२६ व्यक्क्तगत वववरण ससिाररस १०० १०० २०००   

२७ जग्गा दताग ससिाररस २०० २०० १०००   

२८ संरक्षक ससिाररस व्यक्क्तगत १०० १०० १०००   

२९ संरक्षक ससिाररस संस्िागत २०० २०० १०००   

३० नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम ससिाररस १००       

३१ कोठा खोल्न वा वन्द गने कायग रोहबरमा 
बस्नेससिाररस 

१०० १०० ५००   

३२ स्वास््य उपचारको ससिाररस अतत ववपन्न तनशुल्क तनशुल्क     

३३ संस्िा दताग ससिाररस ५०० ५०० २५००   

  संस्िा नवीकरण ससिाररस   १०० १५००   

३४ जग्गा धनी पुजाग हराएको ससिाररस १०० १०० १०००   

३५ जीववतसँगको नाताप्रिाणित १०० १०० ३०००   

३६ मतृकसँगकोनाताप्रिाणित १०० १०० ३०००   

३७ आथिगकअवस्र्ाबललर्ो वा सम्पन्नता प्रिाणित ५०० ५०० २५००   

३८ आथिगकअवस्र्ाकििोि वा ववपन्नता प्रिाणित ०.७५/१००० ५० १२५०   

३९ जग्गा मुल्याङ्कन ससिाररस वा प्रमाणणत प्रतत 
रोपनी 

१०० ०.५ २५०   

४० चारफकल्लाप्रिाणित १०० १०० १०००   

४१ जन्मसमततप्रिाणित १०० १०० २५००   

४२ घर बाटो प्रमाणणत         

  वाटो भएको १०० १०० १०००   

  वाटो नभएको १०० १०० १०००   

४३ वववाहप्रिाणित १०० १०० १०००   

४४ घरपाताल प्रिाणित १०० १०० १०००   

४५ कागज/िञ्जुरिनािाप्रिाणित १००       

४६ हकवालावा हकदािप्रिाणित १०० १०० २०००   

४७ घर सम्पन्नससिाररस/ प्रमाणणत         
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  कच्ची १००० १०० ५००   

  पक्की ५०० ५०० १५००   

४८ अवववादहतप्रिाणित १०० १०० २०००   

४९ अपुतालीलसफारिस १०० १०० ७००   

५० अन्य ससिाररस वा प्रमाणणत १०० १०० ५०००   

५१ घरनक्सापासदस्तिु       

  पक्की घर ५००       

  कच्ची घर १०००       

५२ नक्सा पासलनवेदन फािाि दस्तिु ५०       

५३ सरसिाइ शुल्क         

  माससक ५०       

  सरसिाइ काडगको १००       

  सरसिाइ सम्बन्धी पुवागधार बनेपतछ लाग्नेछ ।         

५४ घरखाली गिाउँदाप्रलतददन ५००       

५५ हलभाडाप्रलतददन २०० ५०० १००००   

५६ कुसी भाडा प्रततददन/ प्रततगोटा ५ ५ १२५०   

५७ टेन्डर िारम ववक्री एक मुष्ट   ५००० ५०००   

५८ परीक्षा दस्तुर एक मुष्ट   ४००० ४०००   

  जम्मा     १७७२००   

ख दताग शुल्क         

५९ जन्म दताग ३५ ददनसभत्र तनशुल्क अन्यिा १०० १०० १००००   

६० मतृ्यु दताग ३५ ददनसभत्र तनशुल्क अन्यिा १०० १०० १५००   

६१ बसाइसराईदताथ १००       

  जाने   २०० ३०००   

  आउने   १०० ५००   

६२ सम्बन्धववच्छेददताथ १०० १०० ५००   

६३ वववाहदताथिः३५ददनलभत्र भए लनशलु्क अन्र्र्ा १०० १०० ५०००   

६४ नयाँ व्यवसाय दताग         

  १लाख सम्िको २०० १०० ५०००   

  १ लाख देणख ५ लाखसम्मो ३०० २०० ४०००   

  ५ लाखदेणख २० लाख सम्मको ५०० ३०० १५००   

  २० लाखदेणख माथि १००० ५०० २५०००   

  उजुरी दताग तिा मुद्दा दस्तुर २००       
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६५ व्यवसाय दताग/नवीकरण         

  १ लाख सम्मको १०० १०० ३०००   

  १ लाख देणख ५ लाखसम्मो १५० १०० २०००   

  ५ लाखदेणख २० लाख सम्मको २५० १०० १५००   

  २० लाखदेणख माथि ५०० १०० ५००   

६६ तनमागण व्यवसायी इजाजतपत्र दताग/नवीकरण         

  दताग शुल्क   १५०० ७५००   

  नवीकरण शुल्क   १००० १००००   

६७ नीक्ज सशक्षा सेवा         

  मावव १०००       

  आधारभूत १००० १००० १०००   

  प्राथिसमक १००० १००० १०००   

  छात्रावास १०००       

  मन्टेश्वरी १०००       

  पूवग प्रािसमक ५००       

  ट्युशन सेन्टर ५००       

  जम्मा     ८२५००   

ग कर         

६८ घरबहाल कि १० प्रलतशत १० प्रततशत     

६९ ववज्ञापनकि ५०० ५०० २०००   

७० मालपोत/भूसमकर         

  वारी         

  अब्बलप्रतत रोपनी  ८       

  दोयम प्रतत रोपनी ६       

  सीम प्रतत रोपनी ५       

  चाहार प्रततरोपनी ३       

  खेत         

  अब्बल प्रती रोपनी ८       

  दोयम प्रती रोपनी ६       

  सीम प्रती रोपनी ५       

  चाहार प्रती रोपनी ३       



 

7 

 

  नोट: २ वर्गभन्दा लामो समय सम्म कर 
नबुझाउनेलाई जम्मा कर रकममा२०%, 

५वर्गभन्दा बढी समय नबुझाउनेलाई ३०% , र ८ 
वर्गभन्दा लामो समय करनबुझाउनेलाई ४५% 
िप जररवाना लाग्नेछ । तर आव 
२०७४/०७५भन्दा अगाडडको मालपोत रकम 
रजररवाना साबबककै तनयम र दररेट अनुसार 
लाग्नेछ । 

        

७१ मानेभञ््याङ हाटबजार कर (प्रततहाट)         

  कपडा पसल -िान र रेडडमेड प्रततहाट   ५० ३००००   

  फकराना पसल   ४० २११२०   

  िेन्सी पसल   १०० ४०८००   

  जुत्ता पसल   ५० ३००००   

  िलामको घरेलु औजार पसल   १५ ३६००   

  भाँडा पसल   ५० २४००   

  साना होटल   ५० २०४००   

  मोवायल ममगत पसल   २० १४४०   

  घडड ममगत पसल   २० १४४०   

  जुत्ता चप्पल ममगत पसल   २० २८८०   

  कपडा ममगत पसल टेलसग   २० ४८०   

  चटपटे पसल   २० ७६८०   

  मासु पसल         

  राँगा   १०० २४००   

  सुँगुर   ५० २४००   

  खशी   २५     

  कुखुरा   २० ९६०   

  माछा/ससद्रा   १० २४०   

  एग्रोभेट पसल   ५० १२००   

  सुती पसल   ५० ३६००   

  पाउरोटी पसल   २० १४४०   

  पशु पंक्षी पसल         

  कुखुरा प्रतत गोटा   ५ १२०००   

  सुँगुर पाठा प्रतत गोटा   १० १२०००   

  परेवाको वच्चा जोडी   ५ ४८०   

  हाँस/कुखुराको अण्डा पसल   ५ १२००   

  कृवर् जन्य पसल         

  मकै/कोदो/गहँु/चामलप्रतत वोरा   १० १२०००   
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  मास/भटमास/अन्य गेडागुडी प्रतत वोरा   ५ ६०००   

  आलु प्रततवोरा   १० ७२००   

  िुल कोवीतिा बन्दा प्रतत पसल   ५ १२००   

  रायो/चमसुर लगायत अन्य सागपात   ५ १२००   

  टमटर   ५ १२००   

  प्याज   ५ ६००   

  लसुन/छ्यापी   ५ ६००   

  अदवुा   ५ ६००   

  खोसागनी   ५ १२००   

  वेसार लगायत अन्य मसलाजन्य   १० १२००   

  मुला/गाजर   ५ ६००   

  िसी/करेला/तततकेरेला   ५ ६००   

  वपडालु/सुठुनी/जरेला/सससल/घर तरुल लगायत 
अन्य कन्दमूल 

  ५ ६००   

  केरा/स्याउ/सुन्तला/आँप/कटहर/आल्चलगायत 
अन्य िलिूल 

  १० २४००   

  डालो/नाङ्लोपसल   ५० १२००   

  माटोकोभाँडा पसल   २० २४०   

७२ बालुवा ढंुङ्गा कर (तावा/साप्स ुखोला) वावर्गक 
(ठेक्का)/प्रतत खोला 

ठेक्का 
प्रफक्रयाबाट 
तय हुने 

      

  जम्मा     ३१३३००   

घ व्यवसाय कर         

७३ मददरा पसल         

  ववतरक ३०००       

  िोक २००० २००० ४०००   

  खुद्रा १००० १००० १००००   

७४ चुरोट बबडी सुती जन्य         

  ववतरक २०००       

  िोक १५००       

  खुद्रा १००० ५०० ५००   

७५ हल्का पेय पदािग         

  ववतरक १५००       

  िोक १००० १००० २०००   

  खुद्रा ५०० ५०० ५०००   

७६ सुनचाँदी पसल         

  िोक १५००       
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  खुद्रा पसल र ममगत १०००       

७७ और्धी पसल         

  िोक ३०००       

  खुद्रा डाक्टर भएको २०००       

  खुद्रा डाक्टर नभएको १५००       

७८ माछामासलुबक्रीपसल २०००       

७९ आयुवेददकऔर्धीपसल ५००       

८० एग्रोभेट पसल         

  िोक २०००       

  खुद्रा ५००       

८१ स्टेशनरी तिा पुस्तक पसल         

  िोक १५००       

  खुद्रा १००० १००० २०००   

८२ छपाइ तिा प्रकाशन         

  अिसेटप्रसे २०००       

  साधारण पे्रस १०००       

८३ कस्मेदटकपसल ५०० ५०० २५००   

८४ मोटर पाट्गस         

  िोक २०००       

  खुद्रा १५०० ५०० ५००   

८५ प्लाइ तिा ग्लास         

  िोक २५००       

  खुद्रा १५०० १५०० ३०००   

८६ कपडा/िेन्सी/जुत्ताचप्पल/ब्यागपसल         

  िोक १५००       

  खुद्रा ५०० ५०० ५०००   

८७ धागो टाक पसल         

  िोक ५००       

  खुद्रा २००       

८८ इलेक्रोतनक पसल (मोबाइल, घडी, क्याल्कुलेटर 
अडडयो, सभडडयो, आदद) 

        

  ववतरक ३०००       

  िोक १५००       

  खुद्रा १०००       

८९ हाडगवेयर/ मेससनरी/स्यातनटरी/माबगल पसल         

  िोक ५०००       
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  खुद्रा ३०००       

९० पेरोसलयम पदािग         

  पेरोल पम्प ५०००       

  पेरोललडिेल वा िवितेल लबक्री केन्र १५०० ५०० ५००   

  ग्यास सससलन्डर सब डडलर ५०० ५०० ५००   

९१ क्स्टल आलमुतनयम पसल         

  िोक २०००       

  खुद्रा १०००       

९२ ितनगचर         

  िोक १५००       

  खुद्रा १०००       

९३ ढुङ्गा तिा थगट्टी बालुवा बबक्री ववतरण गने 
(तनजी खानीबाट) 

२०००       

९४ कपडा ससलाइ कटाइतर्ाटेलरिङ २०० २०० १०००   

९५ स्नुकरतर्ा पलुहाउस २०००       

९६ क्यारेमबोडथ २००       

९७ पशुआहाि लबक्रीकेन्र १०००       

९८ फकराना पसल         

  िोक १५०० १५०० १५०००   

  खुद्रा ५०० ५०० १००००   

९९ िलिूल/तरकारी पसल         

  िोक ८००       

  खुद्रा २००       

१०० उपहार/ थगफ्ट/ खेलौना पसल         

  िोक १०००       

  खुद्रा ५००       

१०१ भाँडा पसल (स्टील, प्लाणस्टक,आल्िलुनर्ि सबैर्िी)         

  िोक २०००       

  खुद्रा १०००       

१०२ माटाकोभाँडा पसल २००       

१०३ ससरकडसनापसल ५००       

१०४ ववशेर्ज्ञ परामशग तिा अन्य व्यावसायी सेवा         

  थचफकत्सक १०००       

  कन्सल्टेन्टसेवा (इक्न्जतनयररङ्ग) १०००       

  कानुन व्यावसायी ल िमग १०००       
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  लेखापरीक्षण व्यावसायी १०००       

  दन्तथचफकत्सक १०००       

  अनुसन्धानकताग परामशगदाता १००० १००० १०००   

  पशु थचफकत्सक डाक्टर १०००       

१०५ रोजगार सेवा १०००       

१०६ ढुवानीतर्ाट्रान्सपोटथ २०००       

१०७ पेन्टर/साइनबोडथलेख्न े ५००       

१०८ खोटोव्र्वसार्ी ५००       

१०९ जग्गा व्यवसायी १०००       

११० होटल लज रेष्टुरेन्ट         

  होटलि लि २००० १०० १०००   

१११ भोजनालय १०००       

११२ समठाई पसल ५००       

११३ पाटी प्यालेस २५००       

११४ रेष्टुरेन्ट-बार २०००       

११५ थचया र खाजा पसल ५०० ५०० ५०००   

११६ साना,खाजा-नास्ता पसल (मददरासदहत) २००० २००० २००००   

११७ वैंक तिा वववत्तय व्यवसाय         

  वाणण्य वैंकप्रलतशाखा/केणन्रर् कार्ाथलर् ३००० ५००० ५०००   

  ववकास वैंक प्रतत शाखा/ केक्न्द्रय कायागलय ३०००       

  िाइनान्स कम्पनी शाखा कायागलय २००० २००० १००००   

  ववत्तीय/ ऋण सहकारी संस्िा १०००       

  मनी रान्सिर ५००       

  ववमा कम्पनी २०००       

  लघु ववत्त २०००       

११८ स्वास््य सेवा व्यवसाय         

  तनजीअस्पताल तर्ानलसथङ्ग होि २५००       

  क्क्लतनक तिा ल्याब १५००       

११९ चस्मा पसल १५००       

१२० कम्प्युटर/नतृ्यकलाससकाइ केन्द्र ५०० २०० २००   

१२१ तासलम तिा अनुसन्धान केन्द्र १०००       

१२२ ममगत सम्भार         

  ग्यारेज,अटो केर्ि,वकथ सप १५००       

  दट.भी, विि, िोटि, पङ्खा, िेलडर्ो, घडीिेनेिेटि, कम्प्र्टुि, 

िोबाइल 

१००० १००० १०००   
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  अन्य ववववध ममगत १००० ५०० ५००   

१२३ ड्राइणक्ललनक, व्र्टुी पालथि तर्ा सैलनु ५००       

१२४ िूलववरुवा नसथिी ५०० ५०० ५००   

१२५ यसवगीकिििानपिेका व्र्वसार्को हकिा ५०० ५०० ५०००   

  जम्मा     ११०७००   

ङ उत्पादनमूलक उद्योग         

१२६ ग्रीलउद्योग १०००       

१२७ जुत्ताउद्योग १०००       

१२८ घरेलु कुदटर उद्योग (अगरबत्ती, मैनबत्ती,टीकी, 
अचार तिा अन्यकुदटर) 

५०० १०० ५००   

१२९ कपडातर्ागािेन्ट उद्योग १०००       

  खाडी   २०० १०००   

  अल्लो   २००     

  ढाका   २०० ४००   

१३० डरेीउद्योग/व्र्वसार् ५००       

१३१ उपभोग्य वस्तु उत्पादन उद्योग         

  दालमोट पाउरोटी चाउमीन ५००       

  आलु थचप्स ५००       

१३२ वनजन्य उद्योग         

१३३ प्लाइउडउद्योग         

१३४ पक्स्मना उद्योग ५००       

१३५ सुतीजन्यउद्योग ३०००       

१३६ क्रसर, कन्क्रीट, इटाभिा उद्योग ५०००       

  जम्मा     १९००   

च सेवा मूलक उद्योग         

१३७ कुटानीवपसानी लिल १००० ५०० ५०००   

१३८ मसलालिल ५०० २०० २००   

  नोट: यदद मसला समल रहेको समलबाटै कुटानी 
पेलानी समल पतन छ भनेकुटानी पेलानी समलकै 
व्यवसाय कर लाग्ने छ । 

        

१३९ स- लिल ३०००       

१४० काठ बबक्री डडपो २०००       

१४१ टेन्टहाउस २०००       

१४२ सञ्चार         

  एि.एम.प्रसािि २०००       
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  केवुल च्यानल प्रसारण २०००       

  पत्रपबत्रका प्रकाशन सेवा १०००       

  िोटोकपी, कलर ल्याब/िोटोस्टुडडयो ५०० ५०० २५००   

  कुररयर सेवा १०००       

  जम्मा     ७७००   

छ सवारी साधन कर         

१४३ बस रक लरी र हेभीगाडीडोिि २५००       

१४४ भाडाका कार क्जप २०००       

१४५ रयाक्टर १५००       

१४६ स्कुटर, िोटिसाइकलतर्ा अन्र् सवािी साधनिा २००       

१४७ ठेलागाडा तिा ररक्सामा २००       

  द्रष्टव्य: एक गाउँपासलकाले सवारी दताग तिा 
वावर्गक सवारी करसलएपतछ अको गाउँपासलकाले 
त्यस्तो सवारी दताग तिा वावर्गक सवारी कर 
सलनपाउँनेछैन । 

        

  जम्मा     ०   

ज मनोरञ्जन कर         

१४८ ससनेमाहल तर्ािनोिञ्जन प्रदशथन स्र्लको प्रवेश 
शलु्किा 

०   ०   

१४९ जाद ुसकग स चटक आददमा प्रततददन 
300 

  ०   

  जम्मा     ०   

झ सेवा शुल्क         

१५० बहाल बबटौरी कर         

१५१ टहरोछाप्रोकोिालसक ५०       

१५२ घुम्ती माससक ५०       

१५३ ठेला माससक ५०       

१५४ पाफकग ङ्ग शुल्क: प्रततददन         

१५५ बस, ट्रक, लिी, हेभी गाडी, ट्याक्टि, िीप २०       

१५६ मोटर साइकल, ठेलागाडा, अटो रिक्सा ि 
अन्र्साधनप्रलतघण्टा 

१०       

१५७ व्याकुहो लोडर शुल्क         

  व्याकुहो लोडर चलाउदाको सम्पूणग खचग 
सम्वक्न्धत व्यक्क्तलेव्यहोदाग 

  १२०० १८००००   
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  पासलको योजना सञ्चालन गदाग अपरेटरको भत्ता 
सदहत अन्य खचगसम्वक्न्धत उ.स.ले व्यहोदाग 

  २५०० १२५००००   

  अन्य योजनाको लाथग अपरेटरको खचग सदहत 
प्रतत घण्टा १५० भत्तासम्वक्न्धत व्यक्क्त/संस्िाले 
व्यहोने गरी 

  ३०० ६००००   

१५८ बहाल कर (हेवी इक्यूप्मेन्टडोजर,जे.सस.बब.आदद) खुद 
भाडाको१०% 

खुद 
भाडाको१०% 

    

        ०   

१५९ मालपोत कायागलयबाट रक्जष्रेशन हुने सलखतको 
िैली राजश्व 

    ५००००   

१६० सावगजतनक शौचालय प्रयोग         

  वपसाव   ५ ६०००   

  दीसा   १० ४८००   

  जम्मा     १५५०८००   

ञ तनकासी कर         

१६१ जडडवुट्टी, कृवर् तिा वन पैदावर         

१ अलैंची प्रतत फकलो ग्राम १० १० ४००००   

२ अदवुा प्रतत फकलो ग्राम १ १     

३ थचराइतो प्रतत फकलो ग्राम ५ ५ १०००   

४ मक्जटो प्रतत फकलो ग्राम २ २ १००   

५ ससन्कौली प्रतत फकलो ग्राम १ १     

६ असिसो प्रतत फकलो ग्राम   ०.५० २५०   

१६२ पशु पंछी         

२ गाई/गोरु प्रतत गोटा १०० १०० ५०००   

३ खशी/वोका प्रतत गोटा २५ ५० १००००   

  जम्मा     ५६३५०   

  कुल जम्मा     २३००४५०   

 

 


