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कानेपोखरी गाउँपामिका 
कानेपोखरी राजपत्र 

खण्ड ५                          संख्या २        मिमििः २०७९।०३।२३ 

भाग १ 
कानपेोखरी गाउँपामिका 

गाउँ काययपामिकाको कायायिय 

बयरवन, िोरङ, प्रदेश नं. १, नपेाि 

मिमि २०७९ साि आषाढ १० गिे बसेको कानेपोखरी गाउँपामिकाको बाह्रौं 
गाउँ सभा अमिवेशनको दोस्रो बैठकबाट पाररि भएको देहाय बिोजजिको ऐन 
सवयसािारणको जानकारीका िामग प्रकाजशि गररएको छ। 

कानेपोखरी गाउँपामिकाको आमथयक ऐन, २०७९ 

गाउँपामिका अध्यक्ष ज्यूबाट प्रिाणीकरण मिमििः २०७९।०३।१३ 

प्रस्िावनािः कानेपोखरी गाउँपामिकाको आमथयक वषय २०७९।८० को अथय सम्बन्िी प्रस्िाविाई कायायन्वयन 
गनयको मनमित्त स्थानीय कर िथा शलु्क संकिन गने, छुट ददने िथा आय संकिनको प्रशासमनक व्यवस्था 
गनय वाञ्छनीय भएकोिे, 

मिमि २०७९ साि आषाढ १० गिे बसेको कानेपोखरी गाउँपामिकाको बाह्रौं गाउँ सभा अमिवेशनको दोस्रो 
बैठकिे यो ऐन बनाएको छ। 

१. संजक्षप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यस ऐनको नाि "कानपेोखरी गाउँपामिकाको आमथयक ऐन, २०७९" 
रहेको छ। 

 (२) यो ऐन आमथयक वषय २०७९।०८० देजख कानेपोखरी गाउँपामिका क्षेत्रभर िागू हनुेछ। 

२. सम्पत्ती करिः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ५५ बिोजजि घर र सो घरिे 
चचेको जग्गािा सम्पजत्त कर िगाउन ु पने भनी व्यवस्था भएकोिा गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका सम्पूणय 
घरको िलु्य ह्रास कट्टी गनय ित्काि सम्भव हनुे नदेजखएकािे आगािी ददनिा उक्त ववषयिाई क्रिशिः 
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सम्बोिन गदै िैजानका िामग हाििाई प्रत्येक घरको वगीकरण गदै घरिरुीका आिारिा अनसूुची १ 
बिोजजि सम्पजत्त कर असूि गररनेछ। 

३. भमूि कर (िािपोि): गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र अनसूुची २ बिोजजि भमूि कर (िािपोि) िगाइन े
र असूि उपर गररनेछ।  

४. घर वा जग्गा वहाि करिः गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र कुनै व्यजक्त वा संस्थािे भवन, घर, पसि, 
ग्यारेज, गोदाि, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी परैु वा आंजशक िवरिे वहाििा ददएकोिा अनसूुची ३ 
बिोजजि घर वा जग्गा वहाि कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ। 

५. बहाि मबटौरी शलु्किः गाउँपामिकािे आफ्नो क्षेत्रमभत्र आफूिे मनिायण, रेखदेख वा सञ्चािन 
गरेको हाट, बजार वा पसि वा सरकारी जग्गािा बनेका संरचनाको उपयोग वापि ्अनसूुची ४ बिोजजि 
बहाि मबटौरी शलु्क िगाइने र असिु उपर गररनेछ। 

६. व्यवसाय करिः गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवािा अनसूुची ५ बिोजजि व्यवसाय 
कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

७. सवारी सािन करिः गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र दिाय भएका सवारी सािनिा अनसूुची ६ बिोजजि 
सवारी सािन कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ। िर, प्रदेश कानून स्वीकृि भई सो कानूनिा अन्यथा 
व्यवस्था भएको अवस्थािा सोही बिोजजि हनुेछ। 

८. ववज्ञापन  करिः गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र हनुे ववज्ञापनिा अनसूुची ७ बिोजजि ववज्ञापन कर िगाइन े
र असूि उपर गररनेछ। िर, प्रदेश कानून स्वीकृि भई सो काननुिा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा 
सोही बिोजजि हनुेछ। 

९. ववशेषज्ञ परािशय िथा व्यवसावयक सेवािः गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका ववशेषज्ञ परािशय 
िथा व्यवसावयक सेवािा अनसूुची ८ बिोजजि कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ। िर, प्रदेश कानून 
स्वीकृि भई सो कानूनिा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा सोही बिोजजि हनुेछ। 

१०. िनोरञ्जन करिः गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र हनुे िनोरञ्जनाात्िक व्यवसाय सञ्चािनिा अनसूुची ९ 
बिोजजि िनोरञ्जन कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ। िर, प्रदेश काननु स्वीकृि भई सो काननुिा 
अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा सोही बिोजजि हनुेछ। 

११. सेवा, शलु्क, दस्िरुिः गाउँपामिकािे मनिायण, सञ्चािन वा व्यवस्थापन गरेका अनसूुची १० िा 
उजल्िजखि स्थानीय पूवायिार र उपिब्ि गराइएको र अन्य सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुचीिा 
व्यवस्था भए अनसुार दिाय, मसफाररस, शलु्क, दस्िरु िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

१२. हाट बजार करिः गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र हनुे हाट बजारिा अनसूुची ११ बिोजजिको हाटबजार 
कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ। िर, प्रदेश काननु स्वीकृि भई सो काननुिा अन्यथा व्यवस्था 
भएको अवस्थािा सोही बिोजजि हनुेछ। 

१३. दण्ड, जररवाना िथा सजाय र परुस्कारिः िोवकएका कर, दस्िरु, सेवा, शलु्क 
िोवकएको सियसीिा मभत्रिा नबझुाएिा िथा अन्य स्थानीय िहका मनयिहरु पािना नगरेिा अनसूुची 
१२ बिोजजि दण्ड जररवाना िथा सजाय िगाइने र असिु उपर गररनेछ। उपरोक्त बिोजजि दण्ड 
जररवाना िथा सजाय असिुीिा सहयोग गने सरोकारवािा पक्षिाई गाउँ सभाको मनणयय बिोजजि 
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परुस्कार सिेि प्रदान गनय सवकनेछ। िर, प्रदेश काननु स्वीकृि भई सो कानूनिा अन्यथा भएको 
अवस्थािा सोही बिोजजि हनुेछ। 

१४. कर छुटिः यस ऐन बिोजजि कर मिने दावयत्व भएका व्यजक्त वा संस्थाहरुिाई कुनै पमन वकमसिको 
कर छुट ददईने छैन। िर, गाउँ सभा अमिवेशनको मनणययिे कर छुट ददने भनी उल्िेख गरेकोिा सोही 
बिोजजि हनुेछ। 

१५. प्रोत्साहन सम्बन्िी व्यवस्थािः राजस्वको दायरा अमभववृि गनय एवि ्कर संकिन काययिा 
पररचािन हनुे व्यजक्त वा मनकाय वा कियचारी वा जनप्रमिमनमििाई काययपामिकािे मनणयय गरी उपयकु्त 
प्रोत्साहन ददन सक्नेछ। 

१६. राजश्व संकिन सम्बन्िी प्रिखु दावयत्विः (१) यो ऐनिा भएको व्यवस्था अनसुार गाउँ 
काययपामिकाको कायायियबाट असिु गररने राजश्वका हकिा राजश्व हेने शाखा प्रिखु िथा सम्बजन्िि 
शाखा/उपशाखाका कियचारीको राजस्व संकिन सम्बन्िी प्रिखु दावयत्व हनुेछ। 

(२) गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका वडा कायायियबाट असूि गररने राजस्वका हकिा सम्बजन्िि वडाका वडा 
सजचविे स्वीकृि राजस्व दरबन्दी बिोजजिको राजस्व सम्बजन्िि सेवाग्राहीबाट संकिन गरेर राजस्व 
भौचर सिेि संिग्न राखी आफ्नो वडाका वडा अध्यक्ष सिक्ष प्रचमिि कानून बिोजजि जारी हनु े
मसफाररसका पत्रहरु ियार गरी पेश गनुय पनेछ। 

(३) गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका वडाका वडा अध्यक्षहरुिे सिेि उपदफा (२) िा उजल्िजखि प्रकृया पूरा 
भए/नभएको हेदै सम्बजन्िि सेवाग्राहीिे मिनुय वा बझुाउन ुपने राजस्व रकि मिरेको ठहर भएिा िात्र 
प्रचमिि कानून बिोजजिका मसफाररस पत्रहरु मनयिानसुार जारी गनुय पनेछ। 
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अनसूुची १ 

सम्पजत्त कर 
 

क्र.सं. 

 

घरको वनोट 
आ.व. २०७९।०८० 
का िामग पाररि दर रु. 

 

कैवफयि 

१ फुसको घर ००।००  
 
 

यो कर 
सम्बजन्िि 

वडा 
कायायियबाटै 

असूि 
गररनेछ। 

२ जस्िापािािे छाएको काठ/सेण्टरबेराको घर  ५०।०० 
३ जस्िापािािे छाएको भ ुँईििे पक्की घर १०0।०० 
४ कािोपते्र सडकिे छोएको पक्की घर भ ुँईििे २००।०० 
५ कािोपते्र सडकिे छोएको पक्की घर दईुििे ३५०।०० 
६ कािोपते्र सडकिे छोएको पक्की घर िीन ििे वा 

सोभन्दा िामथ 
५००।०० 

७ कािोपते्र सडकिे नछोएको पक्की घर भ ुँईििे १५0।०० 
८ कािोपते्र सडकिे नछोएको पक्की घर दईुििे २५०।०० 
९ कािोपते्र सडकिे नछोएको पक्की घर िीन ििे वा 

सोभन्दा िामथ 
३५०।०० 

१० कृवष र घरेि ु उद्योग प्रयोजनका िामग मनमियि 
घर/गोठ/खोर/टहरा 

०।०० 

द्रष्टव्यिः अजघल्िा आमथयक वषयहरुका िामग मनिायरण गररएको सम्पजत्त कर (घरिरुीको िात्र) मिनय बाँकी 
रहेका करदािाहरु बक्यौिा रकि मिनय आउँदा जररवाना वापिको रकि नमिई यस ऐनिे मनिायरण गरेको 
दर र पद्वमि बिोजजि नै जमि वषयको सम्पजत्त कर (घरिरुीको िात्र) संकिन हनु बाँकी हो त्यमिनै वषयका 
िामग सम्पजत्त कर (घरिरुीको िात्र) मिइनेछ। 

अनसूुची २ 
भमूि कर (िािपोि) 

 

क्र.सं. 

 

जग्गाको वगीकरण 
आ.व. २०७९।०८० 
का िामग पाररि दर 

रु. 

 

कैवफयि 

१ नं. वडामभत्रिः 
१ कािोपते्र सडकिे छोएकोघर/घडेरी प्रयोजनको 

जग्गा प्रमि कठ्ठा एक सय रुपैंयाका दरिे (िीन 
कठ्ठासम्िको िात्र) र सोही जग्गाको बाँकी 
जग्गाको प्रमि कठ्ठा िीस रुपैंयाका दरिे 

 
 
 
 

यो कर सम्बजन्िि 
वडा कायायियबाटै 
असूि गररनेछ। २ ग्राभेि सडकिे छोएको घर/घडेरी प्रयोजनको 

जग्गा प्रमि कठ्ठा पचास रुपैंयाका दरिे (िीन 
कठ्ठासम्िको िात्र) र सोही जग्गाको बाँकी जग्गा 
प्रमि कठ्ठा िीस रुपैंयाका दरिे  
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३ सडकिे नछोएको मभत्री खेिीयोग्य जमिनिाई प्रमि 
कठ्ठा िीस रुपैंयाका दरिे 

 

४ खोिा/बगरको जग्गा प्रमि कठ्ठा दश रुपैंयाका 
दरिे  

 

२ नं. वडामभत्रिः 
५ कानेपोखरी - रंगेिी कािोपते्र सडकिे छोएको 

घर/घडेरी प्रयोजनको जग्गा प्रमि कठ्ठा एक सय 
पचास रुपैंयाका दरिे (िीन कठ्ठासम्िको िात्र) र 
सोही जग्गाको बाँकी जग्गा प्रमि कठ्ठा चािीस 
रुपैंया दरिे 

  
 
 
 
 
 

यो कर सम्बजन्िि 
वडा कायायियबाटै 
असूि गररनेछ। 

६ कानेपोखरी - रंगेिी सडक बाहेकको कािोपते्र 
सडकिे छोएको घर/घडेरी प्रयोजनको जग्गा प्रमि 
कठ्ठा एक सय रुपैंयाका दरिे (िीन कठ्ठासम्िको 
िात्र) र सोही जग्गाको बाँकी जग्गा प्रमि कठ्ठा 
िीस रुपैंयाका दरिे 

 

७ ग्राभेि सडकिे छोएको घर/घडेरी प्रयोजनको 
जग्गा प्रमि कठ्ठा पचास रुपैंयाका दरिे (िीन 
कठ्ठासम्िको िात्र) र सोही जग्गाको बाँकी जग्गा 
प्रमि कठ्ठा िीस रुपैंयाका दरिे 

 

८ सडकिे नछोएको मभत्री खेिीयोग्य जमिनिाई प्रमि 
कठ्ठा िीस रुपैंयाका दरिे 

 

९ खोिा/बगरको जग्गा प्रमि कठ्ठा दश रुपैंयाका 
दरिे  

 

३ नं. वडामभत्रिः 
१० रिाइिो - दोहिना कािोपते्र सडकिे छोएको 

घर/घडेरी प्रयोजनको जग्गा प्रमि कठ्ठा एक सय 
पच्चीस रुपैंयाका दरिे (िीन कठ्ठासम्िको िात्र) 
र सोही जग्गाको बाँकी जग्गा प्रमि कठ्ठा िीस 
रुपैंयाका दरिे 

  
 
 

यो कर सम्बजन्िि 
वडा कायायियबाटै 
असूि गररनेछ। 

११ रिाइिो - दोहिना कािोपते्र सडक बाहेकको 
कािोपते्र सडकिे छोएको घर/घडेरी प्रयोजनको 
जग्गा प्रमि कठ्ठा एक सय रुपैंयाका दरिे (िीन 
कठ्ठासम्िको िात्र) र सोही जग्गाको बाँकी जग्गा 
प्रमि कठ्ठा िीस रुपैंयाका दरिे 

 

१२ ग्राभेि सडकिे छोएको घर/घडेरी प्रयोजनको 
जग्गा प्रमि कठ्ठा पचास सय रुपैंयाका दरिे (िीन 
कठ्ठासम्िको िात्र) र सोही जग्गाको बाँकी जग्गा 
प्रमि कठ्ठा िीस रुपैंयाका दरिे 
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१३ सडकिे नछोएको मभत्री खेिीयोग्य जमिनिाई प्रमि 
कठ्ठा िीस रुपैंयाका दरिे 

 

१४ खोिा/बगरको जग्गा प्रमि कठ्ठा दश रुपैंयाका 
दरिे  

 

४ नं. वडामभत्रिः 
१५ कानेपोखरी रंगेिी सडकिे छोएको घर/घडेरी 

प्रयोजनको जग्गा प्रमि कठ्ठा दईु सय रुपैंयाका 
दरिे (िीन कठ्ठासम्िको िात्र) र सोही जग्गाको 
बाँकी जग्गा प्रमि कठ्ठा साठी रुपैंया दरिे 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यो कर सम्बजन्िि 
वडा कायायियबाटै 
असूि गररनेछ। 

१६ रिाइिो दोहिना कािोपते्र सडकिे छोएको 
घर/घडेरी प्रयोजनको जग्गा प्रमि कठ्ठा एक सय 
पचास रुपैंयाका दरिे (िीन कठ्ठासम्िको िात्र) र 
सोही जग्गाको बाँकी जग्गा प्रमि कठ्ठा पचास 
रुपैंयाका दरिे 

 

१७ मस.नं. १५ र १६ िा उजल्िजखि कािोपते्र सडक 
बाहेक अन्य कािोपते्र सडकिे छोएका घर/घडेरी 
प्रयोजनको जग्गा प्रमि कठ्ठा एक सय रुपैंयाका 
दरिे (िीन कठ्ठासम्िको िात्र) र सोही जग्गाको 
बाँकी जग्गा प्रमि कठ्ठा िीस रुपैंयाका दरिे 

 

१८ ग्राभेि सडकिे छोएको घर/घडेरी प्रयोजनको 
जग्गा प्रमि कठ्ठा पचास रुपैंयाका दरिे (िीन 
कठ्ठासम्िको िात्र) र सोही जग्गाको बाँकी जग्गा 
प्रमि कठ्ठा िीस रुपैंयाका दरिे 

 

१९ सडकिे नछोएको मभत्री खेिीयोग्य जमिनिाई प्रमि 
कठ्ठा िीस रुपैंयाका दरिे 

 

२० खोिा/बगरको जग्गा प्रमि कठ्ठा दश रुपैंयाका 
दरिे  

 

५ नं. वडामभत्रिः 
२१ जहदा भौसाबारी सनु्दरबस्िी कािोपते्र सडकिे 

छोएको घर/घडेरी प्रयोजनको जग्गा प्रमि कठ्ठा एक 
सय पचास रुपैंयाका दरिे (िीन कठ्ठासम्िको 
िात्र) र सोही जग्गाको बाँकी जग्गा प्रमि कठ्ठा 
पचास रुपैंया दरिे 

  
 
 
 
 
 
 

यो कर सम्बजन्िि 
वडा कायायियबाटै 
असूि गररनेछ। 

२२ मस.नं. २१ देजख बाहेकको अन्य कािोपते्र सडकिे 
छोएका घर/घडेरी प्रयोजनको जग्गा प्रमि कठ्ठा एक 
सय रुपैंयाका दरिे (िीन कठ्ठासम्िको िात्र)र 
सोही जग्गाको बाँकी जग्गा प्रमि कठ्ठा चािीस 
रुपैंया दरिे 
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२३ ग्राभेि सडकिे छोएको घर/घडेरी प्रयोजनको 
जग्गा प्रमि कठ्ठा पचास रुपैंयाका दरिे (िीन 
कठ्ठासम्िको िात्र) र सोही जग्गाको बाँकी जग्गा 
प्रमि कठ्ठा िीस रुपैंयाका दरिे 

 

२४ सडकिे नछोएको मभत्री खेिीयोग्य जमिनिाई प्रमि 
कठ्ठा िीस रुपैंयाका दरिे 

 

२५ खोिा/बगरको जग्गा प्रमि कठ्ठा दश रुपैंयाका 
दरिे  

 

६ नं. वडामभत्रिः 
२६ कानेपोखरी रंगेिी सडकिे छोएको घर/घडेरी 

प्रयोजनको जग्गा प्रमि कठ्ठा दईु सय रुपैंयाका 
दरिे (िीन कठ्ठासम्िको िात्र) र सोही जग्गाको 
बाँकी जग्गा प्रमि कठ्ठा साठी रुपैंयाका दरिे 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यो कर सम्बजन्िि 
वडा कायायियबाटै 
असूि गररनेछ। 

२७ रिाइिो दोहिना कािोपते्र सडकिे छोएको 
घर/घडेरी प्रयोजनको जग्गा प्रमि कठ्ठा दईु सय 
रुपैंयाका दरिे (िीन कठ्ठासम्िको िात्र) र सोही 
जग्गाको बाँकी जग्गा प्रमि कठ्ठा साठी रुपैंयाका 
दरिे 

 

२८ रंगेिी कानेपोखरी कािोपते्र सडकबाट पूवय भिवुा 
खोिासम्ि कािोपते्र सडकिे छोएको घर/घडेरी 
प्रयोजनको जग्गा प्रमि कठ्ठा एक सय पचास 
रुपैंयाका दरिे (िीन कठ्ठासम्िको िात्र) र सोही 
जग्गाको बाँकी जग्गा प्रमि कठ्ठा पचास रुपैंया दरिे 

 

२९ रंगेिी कानेपोखरी कािोपते्र सडकबाट पजिि 
कािीकोशी खोल्सीसम्ि कािोपते्र सडकिे छोएको 
घर/घडेरी प्रयोजनको जग्गा प्रमि कठ्ठा दईु सय 
रुपैंयाका दरिे (िीन कठ्ठासम्िको िात्र) र सोही 
जग्गाको बाँकी जग्गा प्रमि कठ्ठा साठी रुपैंया दरिे 

 

३० िामथ उजल्िजखि देजख बाहेक अन्य कािोपते्र 
सडकिे छोएको घर/घडेरी प्रयोजनको जग्गा प्रमि 
कठ्ठा एक सय रुपैंयाका दरिे (िीन कठ्ठासम्िको 
िात्र) र सोही जग्गाको बाँकी जग्गा प्रमि कठ्ठा 
चािीस रुपैंया दरिे 

 

३१ रिाइिो बजारक्षेत्र मभत्रका ग्राभेि सडकिे छोएका 
घर/घडेरी प्रयोजनको जग्गा प्रमि कठ्ठा एक सय 
रुपैंयाका दरिे (िीन कठ्ठासम्िको िात्र) र सोही 
जग्गाको बाँकी जग्गा प्रमि कठ्ठा पचास रुपैंया दरिे 

(द्रष्टव्यिः बदु्वचोक देजख दजक्षण ४ नं. वडाको 
सीिासम्ि कािीकोशी पूवय भिवुा सकुुना पजििको 
क्षेत्रिाई रिाइिो बजार क्षेत्र भमननेछ) 
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३२ ग्राभेि सडकिे छोएको घर/घडेरी प्रयोजनको 
जग्गा प्रमि कठ्ठा पचास रुपैंयाका दरिे (िीन 
कठ्ठासम्िको िात्र) र सोही जग्गाको बाँकी जग्गा 
प्रमि कठ्ठा िीस रुपैंयाका दरिे 

 

३३ सडकिे नछोएको मभत्री खेिीयोग्य जमिनिाई प्रमि 
कठ्ठा िीस रुपैंयाका दरिे 

 

३४ खोिा/बगरको जग्गा प्रमि कठ्ठा दश रुपैंयाका 
दरिे  

 

७ नं. वडामभत्रिः 
35 कानेपोखरी रंगेिी कािोपते्र सडकिे छोएको 

घर/घडेरी प्रयोजनको जग्गा प्रमि कठ्ठा दईु सय 
रुपैंयाका दरिे (िीन कठ्ठासम्िको िात्र) र सोही 
जग्गाको बाँकी जग्गा प्रमि कठ्ठा पचास रुपैंया दरिे 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यो कर सम्बजन्िि 
वडा कायायियबाटै 
असूि गररनेछ। 

36 कानेपोखरी रंगेिी कािोपते्र सडकिे छोएको 
जग्गा बाहेक अन्य कािोपते्र सडकिे छोएको 
घर/घडेरी प्रयोजनको जग्गा प्रमि कठ्ठा एक सय 
रुपैंयाका दरिे (िीन कठ्ठासम्िको िात्र) र सोही 
जग्गाको बाँकी जग्गा प्रमि कठ्ठा चािीस रुपैंयाका 
दरिे 

 

37 आइिबारे बरगाछी बजार क्षेत्रमभत्रका ग्राभेि 
सडकिे छोएका घर/घडेरी प्रयोजनको जग्गा प्रमि 
कठ्ठा एक सय रुपैंयाका दरिे (िीन कठ्ठासम्िको 
िात्र) र सोही जग्गाको बाँकी जग्गा प्रमि कठ्ठा 
पैिीस रुपैंया दरिे 

 

38 िामथ उजल्िजखि बाहेक ग्राभेि सडकिे छोएको 
घर/घडेरी प्रयोजनको जग्गा प्रमि कठ्ठा पचास 
रुपैंयाका दरिे (िीन कठ्ठासम्िको िात्र) र सोही 
जग्गाको बाँकी जग्गा प्रमि कठ्ठा िीस रुपैंयाका 
दरिे 

 

39 सडकिे नछोएको मभत्री खेिीयोग्य जमिनिाई प्रमि 
कठ्ठा िीस रुपैंयाका दरिे 

 

40 खोिा/बगरको जग्गा प्रमि कठ्ठा दश रुपैंयाका 
दरिे  

 

द्रष्टव्यिः अजघल्िा आमथयक वषयहरुका िामग मनिायरण गररएको िािपोि (भमूिकर) मिनय बाँकी रहेका 
करदािाहरु बक्यौिा रकि मिनय आउँदा जररवाना वापिको रकि नमिई यस ऐनिे मनिायरण गरेको दर र 
पद्वमि बिोजजि नै जमि वषयको भमूि कर (िािपोि) संकिन हनु बाँकी हो त्यमिनै वषयका िामग भमूिकर 
(िािपोि) मिइनेछ। 
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अनसूुची ३ 
घर वा जग्गा वहाि कर 

क्र.सं. घर वा जग्गा बहाि कर आ.व. २०७९।०८० का िामग पाररि दर रु. कैवफयि 

१ संस्थागि (घर) सम्झौिा रकिको दश प्रमिशि रकि।  
२ व्यजक्तगि (घर) सम्झौिा रकिको एक प्रमिशि।  
३ संस्थागि (जग्गा) सम्झौिा रकिको एक प्रमिशि रकि।  
४ व्यजक्तगि (जग्गा) सम्झौिा रकिको शनु्य दशििव पाँच प्रमिशि रकि  

अनसूुची ४ 

बहाि मबटौरी शलु्क (सावयजमनक जग्गािा बनेका घर) 
 

क्र.सं. 

 

घरको वनोट 
आ.व. २०७९।०८० का िामग पाररि दर 

रु. 
 

कैवफयि 

बजार क्षेत्र बजार क्षेत्र बाहेक 
१ फुसको घर ००।०० ००।००  

 
 
 
 
 
 
 

सम्बजन्िि 
वडा 

कायायियबाट 
यो राजस्व 
संकिन 
गररनेछ। 

२ कृवष र घरेि ु उद्यि प्रयोजनका 
िामग मनमियि गोठ/खोर/टहरािाई 

0०।०० 0०।०० 

३ जस्िापािािे छाएको 
काठ/सेण्टरबेराको घर  

५0।०० २५।०० 

४ जस्िापािािे छाएको भ ुँईििे पक्की 
घर 

75।०० ३५।०० 

५ कािोपते्र सडकिे छोएको पक्की 
घर भ ुँईििे 

125।०० ७५।०० 

६ कािोपते्र सडकिे छोएको पक्की 
घर दईुििे 

२50।०० १५०।०० 

७ कािोपते्र सडकिे छोएको पक्की 
घर िीन ििे वा सोभन्दा िामथ 

३५०।०० 200।०० 

८ कािोपते्र सडकिे नछोएको पक्की 
घर एकििे 

१००।०० ५०।०० 

९ कािोपते्र सडकिे नछोएको पक्की 
घर दईुििे 

२००।०० १००।०० 

१० कािोपते्र सडकिे नछोएको पक्की 
घर िीन ििे वा सोभन्दा िामथ 

३००।०० १५०।०० 

बहाि मबटौरी शलु्क (सावयजमनक जग्गा) 
क्र.सं. जग्गाको वगीकरण आ.व. २०७९।०८० 

का िामग पाररि दर रु. 
कैवफयि 

१ कािोपते्र सडकिे छोएको घर/घडेरी 
प्रयोजनको जग्गा प्रमि कठ्ठा पचासका दरिे 
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(िीन कठ्ठासम्िको िात्र) र सोही जग्गाको 
बाँकी जग्गाको प्रमि कठ्ठा बीस रुपैंयाका दरिे 

२ ग्राभेि सडकिे छोएको घर/घडेरी प्रयोजनको 
जग्गा प्रमि कठ्ठा पच्चीस रुपैंयाका दरिे (िीन 
कठ्ठासम्िको िात्र) र सोही जग्गाको बाँकी 
जग्गा प्रमि कठ्ठा पन्र रुपैंयाका दरिे 

 

३ सडकिे नछोएको मभत्री खेिीयोग्य जमिनिाई 
प्रमि कठ्ठा पन्र रुपैंयाका दरिे 

 

४ खोिा/बगरको जग्गा प्रमि कठ्ठा पाँच रुपैंयाका 
दरिे  

 

द्रष्टव्यिः अजघल्िा आमथयक वषयहरुका िामग मनिायरण गररएको बहाि ववटौरी शलु्क मिनय बाँकी रहेका 
करदािाहरु वक्यौिा रकि मिनय आउँदा जररवाना वापिको रकि नमिई यस ऐनिे मनिायरण गरेको दर र 
पद्वमि बिोजजि नै जमि वषयको शलु्क संकिन हनु बाँकी हो त्यमिनै वषयका िामग बहाि मबटौरी शलु्क 
मिने व्यवस्था मििाइनेछ। 

अनसूुची ५ 
व्यवसाय कर  

(करदािा स्वयंिे पेश गरेको पुजँी िगानीका आिारिा सबै प्रकृमिको व्यवसायको िामग) 

क्र.सं. वववरण आ.व. २०७९।०८० का 
िामग पाररि दर रु. 

१. रु. २५ हजारभन्दा कि पुजँी िगानी भएको व्यवसायको हकिा ५०।०० 

२. रु. २५ हजार देजख रु. ५० हजारसम्ि पुँजी िगानी भएको 
व्यवसायको हकिा 

१००।०० 

३. रु. ५० हजार देजख रु. १ िाखसम्ि पुजँी िगानी भएको 
व्यवसायको हकिा 

15०।०० 

४. रु. १ िाख देजख रु. ३ िाखसम्ि पुँजी िगानी भएको व्यवसायको 
हकिा 

20०।०० 

५. रु. ३ िाख देजख रु. ५ िाखसम्ि पुँजी िगानी भएको व्यवसायको 
हकिा 

25०।०० 

६. रु. ५ िाख देजख रु. १० िाखसम्ि पुजँी िगानी भएको 
व्यवसायको हकिा 

50०।०० 

७. रु. १० िाख देजख रु. २० िाखसम्ि पुँजी िगानी भएको 
व्यवसायको हकिा 

100०।०० 

८. रु. २० िाख देजख रु. ५० िाखसम्ि पुँजी िगानी भएको 
व्यवसायको हकिा 

15००।०० 

९. रु. ५० िाख देजख रु. १ करोडसम्ि पुँजी िगानी भएको 
व्यवसायको हकिा 

20००।०० 

१०. रु. १ करोडभन्दा िामथ पुजँी िगानी भएको व्यवसायको हकिा 2५००।०० 
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अनसूुची ६ 
सवारी सािन कर 

क्र.सं. वववरण आ.व. २०७९।०८० का िामग पाररि दर रु. 
प्रदेश कानून बिोजजि हनुेछ। 

अनसूुची ७ 
ववज्ञापन कर 

अनसूुची ८ 

ववशेषज्ञ परािशय िथा व्यवसावयक सेवा (नवीकरण सवहि) 
 

क्र.सं. 

 

वववरण 
आ.व. २०७९।०८० का िामग 

पाररि दर रु. 
 

कैवफयि 

१ जचवकत्सक (स्वास््य र पश)ु १०००।००  
२ कानून व्यवसायी अमिवक्ता १०००।००  
३ कानून व्यवसायी अमभवक्ता ७००।००  
४ िेखापढी व्यवसायी ५००।००  
५ क वगयको िेखापरीक्षक  २०००।००  
६ ख वगयको िेखापरीक्षक  १५००।००  
७ ग वगयको िेखापरीक्षक  १०००।००  

मस.नं. वववरण आ.व. २०७९।०८० का िामग पाररि दर रु. कैवफयि 
१. 

पूवय-पजिि िहेन्द्र िोकिागय 
प्रमि वगय वफट  

➢ ववद्यिुीय बोडय रु. १०० प्रमि वगय वफट 

➢ होमडयङ बोडय रु. ५० प्रमि वगय वफट 

➢ ग्िो साइन बोडय रु. ५० प्रमि वगय वफट 

➢ मभते्त िेखन रु. २० प्रमि वगय वफट 

 

२. 

कानेपोखरी-रङ्गेिी सडक  

➢ ववद्यिुीय बोडय रु. ३० प्रमि वगय वफट 

➢ होमडयङ बोडय रु. २० प्रमि वगय वफट 

➢ ग्िो साइन बोडय रु. २० प्रमि वगय वफट 

➢ मभते्त िेखन रु. १० प्रमि वगय वफट 

 

३. 

रिाइिो-दोहिना सडक  

➢ ववद्यिुीय बोडय रु. २० प्रमि वगय वफट 

➢ होमडयङ बोडय रु. १० प्रमि वगय वफट 

➢ ग्िो साइन बोडय रु. १० प्रमि वगय वफट 

➢ मभते्त िेखन रु. १० प्रमि वगय वफट 

 

४ 
िामथ उजल्िजखि बाहेक 
गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका 

अन्य स्थान 

➢ ववद्यिुीय बोडय रु. २० प्रमि वगय वफट 

➢ होमडयङ बोडय रु. १० प्रमि वगय वफट 

➢ ग्िो साइन बोडय रु. १० प्रमि वगय वफट 

➢ मभते्त िेखन रु. १० प्रमि वगय वफट 
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८ घ वगयको िेखापरीक्षक  ५००।००  
९ क वगयको मनिायण व्यवसाय  २०,०००।००  
१० ख वगयको मनिायण व्यवसाय  १५,०००।००  
११ ग वगयको मनिायण व्यवसाय  १५,०००।००  
१२ घ वगयको मनिायण व्यवसाय  ५०००।००  
१३ वविा एजेण्ट ववदेशी ५०००।००  
१४ वविा एजेण्ट स्वदेशी २५००।००  
१५ वविा अमभकिाय स्थानीय ५००।००  

अनसूुची ९ 

िनोरञ्जन कर 

अनसूुची १० 

सेवा, शलु्क, दस्िरु 

मस.नं वववरण 
आ.व. २०७९।०८० 
का िामग पाररि दर रु. 

कैवफयि 

१. स्वास््य उपचार मसफाररस 00।00  
२. ववद्यिु मसफाररस 0०।००  
३. िारा जडान मसफाररस 0०।००  
४. छात्रवमृि मसफाररस 00।00  

५. ववपन्न ववद्याथी मसफाररस 00।00  

६. अपाङ्गिा मसफाररस 00।00  

७. आमथयक अवस्था किजोर वा ववपन्निा प्रिाजणि 00।00  

८. कोटयफी मिनाहा मसफाररस 0०।००  
९. सािारण मसफाररस २००।००  
१०. नािा प्रिाजणि (नेपािी) ३५०।००  
११. नािा प्रिाजणि (अंग्रजेी) 1200।00  

१२. 
सजयमिन (नािसारी, िोवह िगि कट्टा र पेन्सन पट्टा 
सम्बन्िी) 

5००।००  

१३. सजयमिन (िामथ उजल्िजखि बाहेकको हकिा) 300।00  

मस.नं. वववरण 
आ.व. २०७९।०८० का 

िामग पाररि दर रु. 
१. जादू,सकय स,चटक,वपङ िथा मिनी िेिा १० ददन सम्ि रु. ३०००।०० 

२. जादू,सकय स,चटक,वपङ िथा मिनी िेिा १० ददन भन्दा िामथ 
२० ददन सम्ि 

रु. ६०००।०० 

३. जादू,सकय स,चटक,वपङ िथा मिनी िेिा २० ददन भन्दा िामथ 
प्रमि ददन 

रु. १०,०००।०० 
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१४. नागररकिा मसफाररस १००।००  
१५. संस्था दिाय मसफाररस 5००।००  

१६. 
जन्ि/ितृ्य/ुवववाह/जीववि/अवववावहिा मिमि 
प्रिाजणि (नेपािी) 

३५०।००  

१७. 
 

जन्ि/ितृ्य/ुवववाह/जीववि/अवववावहिा मिमि 
प्रिाजणि (अंग्रजेी) 

1200।00  

18. स्थायी बसोवास प्रिाजणि 25०।००  

१९. 

पञ्जीकरण दस्िरु (जन्ि ितृ्य ु वववाह बसाईसराई 
सम्बन्ि मबच्छेद घटनादिाय ३५ ददन सम्ि 
मनिःशलु्क) सो अविी नाघी घटना दिाय गनय आएिा 
सेवा शलु्क िथा वविम्ब शलु्क 

वविम्ब २००।००  

प्रमिमिवप ५००।००  

२०. काठ मििको मसफाररस २०००।००  
२१. प्रमिमिपी प्रिाजणि प्रमि पाना 5।०० प्रमि पाना 
२२. जग्गा नािासारी प्रमिकठ्ठा  150।00  
२३. अचि सम्पजत्त िूल्याङ्कन प्रमि िाख २००।०० कुि िूल्याङ्कन 

बढी आएिा पमन 
बढीिा रु. 

१०,०००।०० 
सम्ि िात्र मिइने 

२४. आम्दानी िूल्याङ्कन प्रिाजणि प्रमि िाख १००।०० 

२५. घर सारेर अन्यत्र िैजाने प्रमि ट्याक्टर १२००।००  
२६. िोवह िगि कट्टा मसफाररस प्रमि कट्ठा ५००।००  
२७. घर कायि मसफाररस ५0०।००  
२८. आमथयक अवस्था बमियो वा सम्पन्निा प्रिाजणि ५००।००  
२९. जीववि रहेको मसफाररस 200।00  

३०. 
दवैु नाि गरेको ब्यजक्त एउटै हो भन्ने 
मसफाररस/फरक जन्ि मिमि संशोिन मसफाररस 

200।00  

३१. व्यवसाय बन्द मसफाररस 200।00  
३२. व्यवसाय सञ्चािन नभएको मसफाररस 200।00  
३३. व्यापार व्यवसाय नभएको मसफाररस 200।00  
३४. नावािक पररचय पत्र मसफाररस १००।००  

३५. 
चौपाया सम्बन्िी मनकासी मसफाररस गाई गोरु राँगा 
भैसी प्रमि गोटा 

5०।००  

३६. 
चौपाया सम्बजन्ि मनकासी मसफाररस सुँगरु बाख्रा 
बोका खसी प्रमि गोटा 

25।००  

३७. 
चौपाया सम्बन्िी मनकासी मसफाररस सुँगरु बाख्राका 
पाठा प्रमि गोटा 

१०।००  

३८. बाँस मनकासी (प्रमि ट याक्टर) 500।00  
३९. बाँस मनकासी (प्रमि ट्रक) 1250।00  
४०. व्यवसाय दिाय मसफाररस (गाउँपामिकािा दिाय हनुे) 20०।००  
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४१. 
व्यवसाय दिाय मसफाररस  
(गाउँपामिका बाहेक अन्यत्र मनकायिा दिाय हनुे) 

५००।००  

४२. उद्योग ठाउँसारी मसफाररस २0००।००  
४३. संस्थागि ववद्यािय ठाउँसारी मसफाररस ५००।००  
४४. आन्िररक वसाईसराई मसफाररस १००।००  

४५. 
संस्थागि ववद्यािय सञ्चािन स्वीकृि/ कक्षा ववृि 
मसफाररस 

१00०।००  

४६. 
व्यजक्तगि वववरण मसफाररस  
(जो जससँग सम्बजन्िि मसफाररस) 

20०।००  

४७. छुट जग्गा दिाय मसफाररस (प्रमि कट्ठा) ३००।००  
४८. संरक्षक मसफाररस ब्यजक्तगि 20०।००  
४९. संरक्षक मसफाररस संस्थागि 500।००  
५०. नेपाि सरकारको नाििा बाटो कायि मसफाररस 2००।००  

५१. 
वडा कायायियको रोहबरिा गररने िेनदेन प्रिाजणि 
(रु. ५ िाखभन्दा िमुनको) ५००।००  

५२. 
वडा कायायियको रोहबरिा गररने िेनदेन प्रिाजणि 
(रु. ५ िाखभन्दा िामथ रु. १० िाख िमुनको) १०००।००  

५३. 
वडा कायायियको रोहबरिा गररने िेनदेन प्रिाजणि 
(रु.१० िाखभन्दा िामथ) १५००।००  

५४. कोठा खोल्ने कायय/ रोहवरिा बस्ने कायय 20०।००  

५५. 
अन्य कायायियको िाग अनसुार वववरण खिुाई 
पठाउने कायय 

20०।००  

५६. घर पािाि प्रिाजणि 200०।००  
५७. कागज/ िन्जरुीनािा प्रिाजणि 200।००  
५८. हकवािा वा हकदार प्रिाजणि 200।००  
५९. जग्गािनी पूजाय हराएको मसफाररस 200।००  
६०. उजरुी दिाय न्यावयक समिमििा ५०।००  

६१. 
मििापत्र कागज दवैु पक्षबाट रू. २५०।०० का 
दरिे 

५००।००  

६२. अंगीकृि नागररकिा मसफाररस १०००।००  

६३. िोही बाँडफाँड मसफाररस प्रमि कठ्ठा 2००।००  

६३. वफल्डबकुिा भएको हकभोग िथा जोिभोगको 
मसफाररस प्रमि कठ्ठा 

२००।००  

६४. नहर बढी जग्गा दिाय सम्बन्िी मसफाररस प्रमि कठ्ठा ५००।००  

६५. चाररमत्रक मसफाररस नेपािी िथा अंग्रजेीिा २००।००  
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६६. राविय िथा सािदुावयक वनको काठ मनकासी शलु्क 
(कडा काठ प्रमि क्यमुबक वफट) 

१०।००  

६७. राविय िथा सािदुावयक वनको काठ मनकासी शलु्क 
(कुकाठ प्रमि क्यमुबक वफट) 

५।००  

६८. मनजी वनको काठ मनकासी शलु्क (कुकाठ काठ 
प्रमि क्यमुबक वफट) 

३।००  

६९. मनजी वन दिाय शलु्क 0०।००  

७०. सािदुावयक वन िगायिका ववमभन्न सािदुावयक 
संघ/संस्था दिाय मसफाररस शलु्क (गाउँपामिका 
बाहेक अन्यत्र मनकायिा दिाय हनुे) 

५००।००  

७१. घरनक्सा मनिायण गनय गाउँपामिकािा सचुीकृि हनुे 
कन्सल्टेन्सीिाई दिाय िथा नवीकरण दस्िरु 

१५०००।००  

७२. कायायियिा सचुीकृि हनु चाहने व्यवसाय/फिय 
सचुीकृि दिाय शलु्क 

३००।००  

७३. नदीजन्य सािग्रीको स्टक प्रिाजणि दस्िरु (प्रमि 
वगय वफट) 

१।००  

िामथ उजल्िजखि बाहेक अन्य वविािा मसफाररस दस्िरु वा शलु्क वा राजस्व मिनपुने भएिा गाउँ 
काययपामिकाको मनणययिे राजस्वको दर िोकी मिनेछ र त्यस्िो दर गाउँ सभा अमिवेशनबाट अनिुोदन 
गराउन ुपनेछ। 

कृवष/पश ुसेवा/सहकारी संस्थाहरु दिाय, नवीकरण शलु्क 

नोटिः वडा कायायियबाट दिाय िथा नवीकरण भएको उपरोक्त फियहरुिाई गाउँपामिकािा पनुिः दिाय िथा 
नवीकरण गनुयपने छैन। 

घरबाटो मसफाररस दस्िरु 

क्र.सं. जग्गा रहेको स्थान 

१ 
क
ठ्ठा
सम्

ि 

1-
३ 

क
ठ्ठा
 

सम्
ि 

३-
5 

क
ठ्ठा
सम्

ि 

5-
10

 
क
ठ्ठा
सम्

ि 

10
 क

ठ्ठा
-१

 
मब
घा
सम्

ि 

१ 
मब
घा
 भ

न्द
ा 

बढ
ी 

कै
वफ

यि
 

१. 
कानेपोखरी-रङ्गेिी, 
रिाइिो-दोहिना 

800 1000 1200 1400 1600 100 १ मबघा 
भन्दा िामथको 

मस.नं. वववरण आ.व. २०७९।०८० का 
िामग पाररि दर रु. 

१. कृवष/पशपुािन व्यवसाय दिाय शलु्क रु. २००।00 

2. कृवष/पशपुािन व्यवसाय नवीकरण शलु्क प्रमिवषय रु. १००।00 

3. कृवष/पशपुािन सम्बन्िी गररने सम्पूणय मसफाररसहरु 00।00 
4. पशसेुवा शाखाबाट मिईदै आएको पशपुन्छी दिाय शलु्क 00।00 
5. कृषक सिूह, समिमि दिाय शलु्क 00।00 
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सडकिे छोएको 
जग्गा र रिाइिो 
बजार क्षेत्रमभत्रका 

जग्गा 

हकिा प्रमि 
कठ्ठा िागू 
हनु।े 

2. 

कानेपोखरी-रङ्गेिी, 
रिाइिो-दोहिना 
सडकिे छोएको 
जग्गाबाहेक 
गाउँपामिका 

क्षेत्रमभत्रका अन्य 
कािोपते्र सडकिे 
छोएको क्षेत्रका 

जग्गा 

600 800 1000 1200 1400 80 

3. 

कािोपते्र सडक 
बाहेकका अन्य 
सडकिे छोएको 

जग्गा  

500 600 700 800 1000 50 

४ 
सडकिे नछोएको 

मभत्री जग्गा 

५० १०० 400 600 800  १ मबघाभन्दा 
िामथ प्रमि 

मबघा 1100 

चार वकल्िा मसफाररस दस्िरु 
क्र.सं. जग्गाको क्षते्रफि दस्िरु कैवफयि 
१. ५ कठ्ठा सम्ि ५00  

2. 5 कठ्ठा देजख १ मबगाहा सम्ि ६०0  

3. १ मबगाहा भन्दा बढी ७00  

अमिन दस्िरु  

क्र.सं. जग्गा रहेको स्थान 
सबै खण्डका 
िामग एकिषु्ठ 
अमिन शलु्क 

प्रमि 
कठ्ठा कै

वफ
यि

 

१. 
कानेपोखरी-रङ्गेिी, रिाइिो-दोहिना सडक 
खण्डिे छोएको क्षेत्र र रिाइिो बजार 

क्षेत्रमभत्रका जग्गा 
रु. १०00 

रु. 
२००  

अमिन दस्िरु वापि ्
संकिन भएको 
राजस्वको पाँच 
प्रमिशि शलु्क 
बराबरको रकि 

अमिनिाई प्रोत्साहन 
2. 

कानेपोखरी रंङ्गेिी र रिाइिो दोहिना 
सडक बाहेक गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका 

कािोपते्र सडकिे छोएका जग्गा 

रु. 
150 
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3. 
गाउँपामिका क्षेत्र मभत्रका कािोपते्र बाहेक 

अन्य सडकिे छोएका जग्गा 
रु. 

100 
स्वरुप उपिब्ि 
गराइनेछ। 

४ 
गाउँपामिका क्षेत्र मभत्र सडकिे नछोएको 

मभत्री जग्गाहरु 
रु. 50 

उदाहरणको िामग मस.नं. ४ को सिहुमभत्र पने कुनै जग्गािनीिे गाउँपामिकाको अमिनबाट पाँच कठ्ठा 
जग्गा नापजाँच गनय आवेदन गरेिा त्यस्िो जग्गािनीिे अमिन शलु्क वापि ्रु. १०००।०० र पाँच 
कठ्ठाको प्रमि कठ्ठा रु. ५०।०० का दरिे रु. २५०।०० गरी जम्िा रु. १२५०।०० रुपैंया शलु्क 
राजस्व गाउँपामिकािाई बझुाउन ुपने हनु्छ। 

घर नक्सा पास दस्िरु 
मस.नं. वववरण आ.व. २०७९।०८० 

का िामग पाररि दर रु. 
कैवफयि 

१. १००० व.वफ. सम्ि भएको नयाँ घर प्रमि व.वफ. रु. ५।००  
२. १००० ब.वफ. िामथको नयाँ घर प्रमि व.वफ.रु. ६।००  
३. घर नक्सा सािान्य संशोिन २०००।००  
४. घर नक्सा नािसारी १००० वगय वफटसम्ि २५००।००  
५. घर नक्सा नािसारी १००० व.वफट भन्दा 

िामथ १५०० व..वफ.सम्ि 

३०००।००  

६. घर नक्सा नािसारी १५०० व.वफ.भन्दा 
िामथ 

४०००।००  

७. घर मनिायण सम्पन्न १०००।००  
८. घर नक्सा वकिाब ५००।००  
९. स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िागू 

हनु ुपूवय बनेका घरिाई अमभिेख प्रयोजनका 
िामग नक्सा पास मनयमिि गनय कोही घरिनी 
आएिा अमभिेख प्रयोजनका िामग नक्सा पास 
मनयमिि सम्ि िात्र गररने 

प्रमि वगयवफट रु. 
४।०० 

 

१0. स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िागू 
हनु ुपूवय बनेका घरिाई अमभिेख प्रयोजनका 
िामग नक्सा पास मनयमिि गनय 
गाउँपामिकाको घरनक्सा पास शाखाबाटै 
नक्सा मनिायण गनय कोही घरिनीिे अनरुोि 
गरी घरनक्सा पास शाखाबाट ववगििा बनी 
सकेको घरको नक्सा मनिायण गरी ददएिा  

प्रमि वगय वफट रु. 
८।०० 

संकमिि राजस्व 
रकिको ५० प्रमिशि 

रकि नक्सापास 
शाखािा काययरि 
जनशजक्तिाई 
प्रोत्साहनस्वरुप 

उपिब्ि गराइनेछ। 
११. िापदण्ड बिोजजि मनिायण हनुे नयाँ घरको 

नक्सा गाउँपामिकाको घरनक्सा शाखाबाट 
बनाई ददनका िामग कोही कसैिे स्वेच्छािे 
अनरुोि गरी आएिा  

प्रमि वगय वफट रु. 
१५।०० 

संकमिि राजस्व 
रकिको ५० प्रमिशि 

रकि नक्सापास 
शाखािा काययरि 
जनशजक्तिाई 
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प्रोत्साहनस्वरुप 
उपिब्ि गराइनेछ। 

अनसूुची ११ 
हाटबजार कर 

मस.नं. हाट बजार करको वववरण 
आ.व. २०७९।०८० का 

िामग पाररि दर रु. 
१. थान कपडा ५०।०० 

२. रेमडिेड पसि ४५।०० 

३. फाटा कपडा पसि १५।०० 

४. ठूिो काँटा ५०/ 

५. सब्जी पसि ठूिो २५।०० 

६. सब्जी पसि सानो १०।०० 

७. हािे काँटा १५।०० 

८. पान पसि १५।०० 

९. मबस्कुट, पाउरोटी ५।०० 

१०. आपँ पसि १०।०० 

११. खेि ििासा  ५०।०० 

१२. भाँडा पसि ३५।०० 

१३. मिठाई पसि ३०।०० 

१४. फेरवािा ५।०० 

१५. जचया पसि २०।०० 

१६. सनु, चाँदी पसि ५०।०० 

१७. वकराना पसि २५।०० 

१८. िमनहारी पसि २५।०० 

१९. हजाि कपाि,दारी काट्न े ३५।०० 

२०. मसरा पसि १५।०० 

२१. िाछा पसि १५।०० 

२२. चरुा पसि २०।०० 

२३. चरु, सिुी १५।०० 

२४. जचउरा, भजूा १०।०० 

२५. िियि पसि २०।०० 

२६. जतु्ता, चप्पि पसि ३५।०० 

२७. औषिी पसि १०।०० 

२८. रेमडिेट गहना औठी आदद १५।०० 

२९. फोटो पोष्ट काडय १५।०० 

३०. फिािका सिान खकुुरी, हँमसया आदद २५।०० 

३१. ठूिा फिािका सिान राख्न े ३०।०० 

३२. फिािका हमियार िियि गने २५।०० 
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३३. जमडबटुी मबक्री गने २०।०० 

३४. िेशनरी सिान २५।०० 

३५. कष्टिेवटक सिान ५०।०० 

३६. प्याजी, पकौडा, पापर, ढुग्री १५।०० 

३७. घरयासी िाछा, िास ुपकाएर बेच्ने पसि ३०।०० 

३८. जसु वा सवयि मबक्री गने २०।०० 

३९. जचयारंग बेच्न े १५।०० 

४०. परेवा जोडी बेच्ने १०।०० 

४१. प्िावष्टकका सिान बेच्ने हरेकिाि ३५।०० 

४२. ननु चट्टी पसि १०।०० 

४३. िेि पसि १०।०० 

४४. डोको, घिु, फुिुयङ २०।०० 

४५. िकै, गहुँ, खदुी, चािि २०।०० 

४६. फिफूि २५।०० 

४७. वकिाव पसि १५।०० 

४८. मसिाई पसि १०।०० 

४९. िह पसि १०।०० 

५०. खाजा पसि २०।०० 

५१. बरफ १०।०० 

५२. िोची पसि २०।०० 

५३. हाि हेने २०।०० 

५४. चना चट्पटे पसि २५।०० 

५५. जडीबटुी पसि १०।०० 

५६. िाटाको भाँडा पसि १५।०० 

५७. खसी मबक्री प्रमि गोटा ३५।०० 

५८. बोका ठूिो प्रमि गोटा ३५।०० 

५९. भेडा, थमु्बा प्रमि गोटा ३५।०० 

६०. बोका सानो प्रमि गोटा ३५।०० 

६१. बाख्री ठूिो प्रमि गोटा ३५।०० 

६२. बाख्री सानो प्रमि गोटा ३५।०० 

६३. संगरुको पाठा सानो प्रमि गोटा ३०।०० 

६४. सुंगरु ठूिो प्रमि गोटा ३०।०० 

६५. सुंगरुको जगर प्रमि वकिो ग्राि ५।०० 

६६. टोपी पसि २५।०० 

६७. रांगा कटानी १५०।०० 

६८. खसी कटानी १५०।०० 

६९. सुंगरु कटानी १५०।०० 

७०. 
गाई, गोरू मनकाशी प्रमि गोटा 

१०।०० 
थारा गाई 
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िैनो  ५०।०० 

गाईगोरू ३०।०० 

७१. 
थारो भैंसी ५०।०० 

िैनो भैंसी ५०।०० 

रांगा १००।०० 

७२. भटिास मनकाश प्रमि िन २०।०० 

७३. बाछा, बाच्छी मनकाशी प्रमि गोटा १०।०० 

७४. अदवुा प्रमि िन मनकाशी २०।०० 

७५. नाङिा, डािो प्रमि गोटा २।०० 

७६. घिु प्रमि गोटा २।०० 

७७. अजम्िसो, कुचो प्रमि िन मनकाशी ५०।०० 

७८. िटरकोसा प्रमि बोरा मनकाशी ३०।०० 

७९. दिहन प्रमि िन मनकाशी ३०।०० 

८०. जघऊ पसि २०।०० 

८१. जचत्रा, भकारी १०।०० 

८२. डािा, नाङिा पसि १०।०० 

८३. बािा, चोया ५।०० 

८४. जडीबटुी मनकाशी प्रमि िन १००।०० 

८५. स्कुस, चचु्चे, करेिा, ििुा प्रमि िन मनकाशी २०।०० 

८६. आि ुप्रमि िन मनकाशी २०।०० 

८७. िोरी प्रमि िन मनकाशी ५०।०० 

८८. पाटा प्रमि िन मनकाशी २५।०० 

८९. केरा प्रमि घरी मनकाशी १०।०० 

९०. कागमि, जनुार, सनु्ििा, नास्पािी प्रमि सयकडा १०।०० 

९१. आल्चा, आरू प्रमि सयकडा ५।०० 

९२. जघऊ ठूिो वटन मनकाशी प्रमि वटन ५०।०० 

९३. जघऊ सानो वटन मनकाशी प्रमि वटन ३०।०० 

९४. कुखरुा प्रमि गोटा मनकाशी िोकि १०।०० 

९५. सखवुाको दाना प्रमि िन १०।०० 

९६. पत्रास प्रमि बोझा २०।०० 

९७. पत्रास प्रमि वण्डि ६०।०० 

९८. ररट्ठा, पाङरा, ओखर प्रमि िन १५।०० 

९९. खसुायनी प्रमि िन २०।०० 

१००. बाँस प्रमि घना ५।०० 

१०१. जाँिो प्रमि गोटा १५।०० 

१०२. मसिौटा प्रमि गोटा १०।०० 

१०३. वपना प्रमि िन १५।०० 

१०४. सपुाडी काँचो प्रमि बोरा ४०।०० 

१०५. खािी काटुयन प्रमि गोटा १।०० 
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अनसूुची १२ 

दण्ड, जररवाना िथा सजाय 

क्र.सं. वववरण 
आ.व. २०७८।०७९ का िामग 

पाररि दर रु. 
कैवफयि 

१ िोवकएका कर दस्िरु सेवा 
शलु्क िोवकएको सिय 
सीिािा नबझुाएिा 

पवहिो पटकका िामग बझुाउन ु
पने रकिको 25 प्रमिशि रकि 
र दोस्रो वा सोभन्दा बढी 
पटकका िामग 5० प्रमिशि 
रकि जररवाना स्वरुप मिइनेछ। 

 

२ अन्य स्थानीय िहका 
मनयिहरु पािना नगरेिा 

रु. २०००।००  

३ गाउँपामिकाको मनणयय 
बिोजजि कायायन्वयनिा 
गएका  ववकास मनिायणका 
काििा वािा ववरोि गनेिाई 

पवहिो पटकका िामग रु. 
१०००।०० र त्यसपमछ पटकै 
वपच्छे रु. १५००।०० का 
दरिे दण्ड जररवाना मिइनेछ। 

 

४ मनषमेिि स्थानिा फोहोर 
ववसजयन गनेिाई 

पवहिो पटकिाई रु. 
५००।०० र त्यसपमछ पटकै 
वपच्छेिाई रु. १०००।०० 
मिइनेछ। 

 

५ जथाभावी चौपाया छाड्ने 
व्यजक्तिाई 

प्रमि चौपाया रु. १००।०० 
मिइनेछ। 

 

१०६. नररवि प्रमि बोरा जट्टासवहि ३०।०० 

१०७. िेिहन प्रमि िन १०।०० 

१०८. खािी वटन प्रमि गोटा १।०० 

१०९. कवाडी सिान प्रमि बोरा १०।०० 

११०. खािी बोिि प्रमि बोरा १०।०० 

१११. कवाडी सिान ठूिो बोरा १५।०० 

११२. हड्डीखडु्डी प्रमि बोरा ५।०० 

११३. मसिी प्रमि िन २०।०० 

११४. िब्सी प्रमि बोरा १०।०० 

११५. िेि प्रमि सयकडा ५।०० 

११६. ईन्दे्रणी दाना प्रमि िन २०।०० 

११७. आन्िररक क्षेत्रबाट उत्पाददि साग सब्जी प्रमि बोरा ५।०० 

११८. भैंसीको छािा प्रमि गोटा ५०।०० 

११९. सब्जी प्रमि साईकि १०।०० 

१२०. वपप्िा जडीबटुी २०।०० 

१२१. ठेकी प्रमि गोटा १०।०० 
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६ अकायिाई अप्यारो पाने 
मनयििे रुख पखायि िगाउने 
र घर टहरा बनाउनेिाई 

गाउँपामिकािे त्यस्िो रुख 
पखायि र घरटहरा हटाउन 
िगाउनेछ र हटाउन निान्नेिाई 
रु. १०००।०० जररवाना मिइ 
त्यस्िो कायय स्थानीय प्रशासनको 
सहयोगिा हटाउनेछ र हटाउँदा 
िाग्ने सम्पूणय खचय सोही 
व्यजक्तबाट असिुउपर गररनेछ। 

 

७ गाउँपामिकािा दिाय नगरी 
व्यापार व्यवसाय गने 
व्यजक्तिाई 

रु. १०००।०० 
 

८ अनिुिी मबना 
गाउँपामिकामभत्र नदीजन्य 
सािाग्री (ढंुगा, मगटी बािवुा) 
उत्खनन गनेिाई 

ट्याक्टरिाई रु. १५०००।०० 

वट्रफरिाई रु. 25000।०० र 
जेमसमब/इक्साभेटरिाई रु. 
30000।०० मिइनेछ भने 
उक्त कायय दोहायायएिा पटकै 
वपच्छे दोब्बर जररवाना 
मिइनेछ। त्यसिा प्रयोग हनुे 
सािानहरु जफि सम्ि गनय 
सवकनेछ। 

त्यस्िा सवारीसािनहरुिाई 
पक्राउ गरी गाउँपामिकािा 
बझुाउने 
व्यजक्त/संस्था/सरुक्षाकिीिाई 
जररवानाको २५ 
प्रमिशिसम्िको रकि 
परुस्कार स्वरुप उपिब्ि 
गराइनेछ। 

१० खेिीयोग्य जमिन बाँझो 
राख्निेाई 

िोवकएको िािपोि करको थप 
5० प्रमिशि जररवाना मिइनेछ। 

वडा अध्यक्षिे पवहचान 
गनेछ। 

११ मिमि गजुिएका (Date 

Expire) सािान ववक्री 
वविरण गने सबै प्रकारका 
व्यवसायीिाई 

पवहिो पटकका िामग रु. 
३०००।०० जररवाना 
मिइनेछ।र, त्यस्िो कायय 
नदोहोर् याउन सचेि गराइने 
छ।उजल्िजखि कायय दोहोयायएको 
पाइएिा प्रचमिि कानून 
बिोजजिको कारवाहीका िामग 
सम्बजन्िि मनकायिा िेखी 
पठाइनेछ। 

 

१२ गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका नदी, 
खोिा, खोल्सी आददिा पाइने 
िाछा, गंगटा र घङु्गी 
िगायिका जिचर िानय 
रसायमनक ववषादी वा करेण्ट 
वा िहाजाि प्रयोग गने व्यजक्त 
िथा सिहुिाई  

प्रचमिि संघीय िथा प्रादेजशक 
कानूनिा उजल्िजखि सजायका 
अमिररक्त गाउँपामिकािे दश 
हजार रुपैंयासम्ि थप जररवाना 
मिन सक्नेछ। 
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१३ यस अनसूुचीिा उल्िेख गररएका ववषयिा िोवकएको दण्ड जररवानाका अमिररक्त अन्य ववषयिा 
दण्ड जररवाना िगाउन ुपने भएिा गाउँ काययपामिकाको मनणययिे दण्ड जररवाना िोक्न सक्नेछ र 
त्यसरी िोवकएको दण्ड जररवाना गाउँ सभा अमिवेशनबाट अनिुोदन गराउन ुपनेछ। 

आज्ञािे, 

सन्िोष जघमिरे 

प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि 

कानपेोखरी गाउँपामिका, िोरङ, प्रदेश नं. १, नपेाि 

मिमििः २०७९।०३।२३ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


