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स्थानीय तहको आर्थिक ऐन-२०७९ 

ढकारीगाउँपार्िकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायािन्वयन गनि बनेको ववधेयक 

प्रस्तावनााः 
 ढकारीगाउँपार्िकाको आर्थिक वर्ि २०७९/८० को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायािन्वयन गनिको र्नर्ित्त स्थानीय 
कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट दिने तथा आय संकिनको प्रशासर्नक व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको 
संववधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोजिि ढकारी गाउँपार्िकाको गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः 
 (१) यस ऐनको नाि “आर्थिक ऐन, २०७९” रहेको छ । 

 (२) यो ऐन २०७९ साि श्रावण १ गतेिेजि ढकारी गाउँपार्िका िते्रिा िागू हनुेछ । 

२. सम्पर्त कर :गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र अनुसुिी १ विोजिि एकीकृत/सम्पत्तीकर/घरिग्गा कर िगाइन ेर असिुउपर 
गररनेछ । 

३. भिूी कर (िािपोत ): गाउँपार्िका िते्रर्भत्रका िग्गािा त्यस्तो िग्गको उपभोगका आधारिा अनसुचुी २ विोजिि भरू्ि 
कर (िािपोत) िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।  

४. घरिग्गा वहाि कराःगाउँपार्िका िेत्रर्भत्र कुनै व्यजि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेि, गोिाि, टहरा, छप्पर, 
िग्गा वा पोिरी पूरै वा आजंशक तवरिे वहाििा दिएकोिा त्यस्तो वहाि रकििा अनसूुजच (३) बिोजिि घर िग्गा 
वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ ।  

५. व्यवसाय कराःगाउँपार्िका िेत्रर्भत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवािा पूिँीगत िगानी र आर्थिक कारोवारका आधारिा 
अनसूुजच (४) बिोजिि व्यवसाय कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. िर्िबटुी, कवािी र िीविन्त ुकराःगाउँपार्िका िेत्रर्भत्र कुनै व्यजि वा संस्थािे ऊन, िोटो, िर्िबटुी, वनकस, कवािी 
िाि र प्रचर्ित कानूनिे र्नर्ेध गररएको िीविन्त ुवाहेकका अन्य ितृ वा िाररएका िीविन्तकुो हाि, र्सङ, प्वािँ, 
छािा िस्ता बस्तकुो व्यवसावयक कारोवार गरेवापत अनसूुजच (५) बिोजििको कर िगाइन ेर असूि उपर गररनछे । 

७. सवारी साधन कराःगाउँपार्िका िेत्रर्भत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनसूुजच (६) बिोजिि सवारी साधन कर िगाइन े
छ र उि कर सम्बजन्धत प्रिेशिे असिु गरी अन्तरसरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ विोजिि स्थानीय तहको 
ववभाज्य कोर् िार्ि त गाउँपार्िकाको संजचत कोर्िा रािश्व बाँिर्ाँि गनुिपनेछ । 

८. ववज्ञापन कराःगाउँपार्िका िेत्रर्भत्र हनु ेववज्ञापनिा अनसूुजच (७) बिोजिि ववज्ञापन कर िगाइने र असूि उपर गररनछे 
।यसरी कर संकिन गिाि अन्तरसरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ विोजिि सम्बजन्धत प्रिेशिे र्नधािरण गरेको 
ववज्ञापन कर सिेत संकिन गरी प्रिेश ववभाज्य कोर्िा रािश्व बाँिर्ाँि गनुिपनेछ । 

९. िनोरन्िन कराःगाउँपार्िका िेत्रर्भत्र हनुे िनोरन्िन व्यवसाय सेवािा अनसूुजच (८) बिोजिि व्यवसाय कर िगाइने र 
असिु उपर गररनेछ ।यसरी कर संकिन गिाि अन्तरसरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ विोजिि सम्बजन्धत प्रिेशिे 
र्नधािरण गरेको ववज्ञापन कर सिेत संकिन गरी प्रिेश ववभाज्य कोर्िा रािश्व बाँिर्ाँि गनुिपनेछ । 

१०. बहाि र्बटौरी शलु्काःगाउँपार्िका िेत्रर्भत्र आरु्िे र्निािण, रेििेि वा संचािन गरेका हाटबिार, पसि वा सरकारी 
िग्गा िा अनसूुजच (९) िा उल्िेि भए अनसुार बहाि र्बटौरी शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनछे । 

११. पावकि ङ शलु्काःगाउँपार्िका िेत्रर्भत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकि ङ सवुवधा उपिब्ध गराए वापत अनसूुजच (१०) बिोजिि 
पावकि ङ शलु्क िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ। 
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१२. टे्रवकङ्ग, कोयोवकि, क्यानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िायर र यािर्वटङ्ग शलु्काःगाउँपार्िकािे आफ्नो िेत्रर्भत्र टे्रवकङ्ग, 
कायोवकि, क्यानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िायर र र् याफ्टीङ्गसेवा वा व्यवसाय संचािन गरेवारत अनसूुजच (११) 
बिोजििको शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१३. सेवा शलु्क, िस्तरुाःगाउँपार्िकािे र्निािण, संचािन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसूजच १२ िा उजल्िजित स्थानीय पूवािधार 
र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुजचिा व्यवस्था भए अनसुार शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ 
। 

१४. पयिटनप्रवेश शलु्काःगाउँपार्िकािे आफ्नो िेत्रर्भत्र र्निािण गरेका उद्यान, पाकि , जचर्ियािाना, ऐर्तहार्सक तथा परुातात्ववयक 
सम्पिा उपयोग गरे बापत पयिटकहरुवाट अनसूुची १३ िा उजल्िजित िरिा पयिटन शलु्क िगाईने र असिु उपर 
गररनेछ । 

१५. कर छुट/तथा जररवानााः यस ऐन बिोजिि कर र्तने िावयत्व भएका व्यजि वा संस्थाहरुिाई अनसूुची १४ बिोजिि 
कर छुट दिईने छ। 

१६. कर तथा शलु्क संकिन सम्बजन्ध कायिववर्धाः यो ऐनिा भएको व्यवस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकिन सम्बजन्ध 
कायिववर्ध गाउँकायिपार्िकािे तोके अनसुार हनुेछ । 
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अनुसूचि -! 

दफा @ सँग सम्बन्धित 

;DklTt s/ 

क्र.सं आ .ब.  मूल्र् देखि मूल्र् सम्म कर रू कैफिर्त 

1 2078/2079 1 रुपैया 5 िाख 50.0000 एकमुष्ट 

2 2078/2079 5 िाख 1 रुपैया 20 िाख 10.0000 प्रतत िाि 

3 2078/2079 20 िाख 1 रुपैया 50 िाख 20.0000 प्रततिाि 

4 2078/2079 50 िाख 1 रुपैया 1 करोड 25.0000 प्रततिाि 

5 2078/2079 1 करोड 1 रुपैया 2 करोड 30.0000 प्रततिाि 

6 2078/2079 2 करोड 1 रुपैया 5 करोड 35.0000 प्रततिाि 

7 2078/2079 5 करोड 1 रुपैया 99 अरब 99 करोड 99 िाख 99 

हजार 9 सय 99 रुपैया 

40.0000 प्रततिाि 

 

अनुसूचि -२ 

दफा ३ सँग सम्बन्धित 

भूचि/िालपोत कर 

चस.नं चििरण आ.व. २०७९/८० कैचियत 

१ मालपोत कर प्रततरोपनी ७ सम्पती कर उठाइएकोले मालपोत उठाउने। 

तर सम्पतत कर लागु हुनु भन्दा अगातिको 

बक्यौता भए हाल कायम भएको दररेट 

लगाउने । 

 

अनुसुचि - ३ 

दफा ४ सँग सम्बन्धित 

घर जग्गा िहाल कर 

चस.नं चििरण आ.व. २०७९/८० कैचियत 

१ घर वहाल कर (आम्दानीको_ १० प्रततशत  
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अनुसुचि - ४ 

दफा ५ सँग सम्बन्धित 

व्यिसाचयक कर िाचषिक 

चस.नं. चििरण आ.व. २०७९/८० कैचियत 

१.  तिया नास्ता साना तकराना सामान्य कषे्मतटक पसल १०००  

२.  रेष्टुरेण्ट लज एण्ड होटल ५०००  

३.  सामान्य होटल २५००  

४.  मासु पसल २०००  

५.  मतदरा तिलर ८०००  

६.  मतदरा खुद्रा ३५००  

७.  तकराना पसल खुद्रा १०००  

८.  तकराना पसल थोक ३०००  

९.  तयारी पोशाकपसल २०००  

१०.  कािो कपिा पसल २०००  

११.  तयारी पोशाक/कािो कपिा पसल/फेन्सी पसल ३०००  

१२.  से्टशनरी तथाखेलकूद सामग्री पसल २५००  

१३.  बू्यटीपाललर १०००  

१४.  हेयर कतटङ्गसेण्टर १०००  

१५.  भािा पसल २५००  

१६.  हािल वेयर पसल  ८०००  

१७.  मोटरसाइकल वकल सप ५०००  

१८.  गािी जीपटर याक्टर सुतिकृत १५००  

१९.  सामान्य औषधीपसल २०००  

२०.  ल्याव एक्सरेसतहतको मेतिकल ३०००  

२१.  सुनिाँदी पसलसानो (१ लाख भन्दा कम पँुजी भएको) ३०००  

२२.  सुनिाँदी पसल ठूलो (१ लाख भन्दा बढी पँुजी भएको) ४०००  

२३.  गल्ला खररद पसल १०००  

२४.  तसलाइ सेन्टर लेतिज मात्र ७००  

२५.  तसलाइ सेन्टर लेतिज तथा जेन्स सवै २०००  

२६.  तनमालणव्यवसातयक कर क वगल ३०००० 

 
२७.  तनमालणव्यवसातयक कर ख वगल २५००० 

२८.  तनमालणव्यवसातयक कर ग वगल २०००० 

२९.  तनमालणव्यवसातयक कर घ वगल १०००० 

३०.  फतनलिरउद्योग/व्यवसाय भ्याट दताल १००००  

३१.  फतनलिरउद्योग/व्यवसाय PAN नम्बर भएको सामान्य ५०००  

३२.  तिरानी हाते आराले १५००  

३३.  मेतसन तिरानी ५०००  

३४.  खाद्य उद्योगपाउरोटी, िाउतमन िाउँिाउँ १५००  

३५.  लघु जलतवद्युतप्रतततकलो वाट ३००  

३६.  कुटानी तपसानीपेलानी तमल २०००  

३७.  क्रसरउद्योग ३००००  

३८.  अन्यउद्योग १५०००  

३९.  ट्याक्टर पटके १०००  

४०.  इट्टा टायलउद्योग ७०००  

४१.  माछा मानेअनुमती नदी १०००  

४२.  तगट्टी वालुवाप्रतत टर ाली ११००  

४३.  तसलेट पत्थरतनकासी प्रतत गोटा २  

४४.  क्लव,आमा समूह बाल समूह,नतवकरण २००  

४५.  पशु व्यवसायफमल दताल ५००  

४६.  पशु व्यवसायप्रततगोटा ५०  

४७.  खतस बोका तनकातस बातषलक १००००  

४८.  टु्यसन सेन्टर ५०००  



5 

 

४९.  मोवाइल पसल (ममलत, तवतक्र) २०००  

५०.  घिी रेतियो पसल (ममलत, तवतक्र) १५००  

५१.  तवद्युतीय सामान तवक्री पसल (इलेक्टर ोतनक्स) २०००  

५२.  कम्प्युटर इन्धन्सचु्यट, फोटोकपी, फोटो, तप्रन्ट आतद 

५००० (िेस्कटप,ल्यापटप जस्ता 

तवद्युततय उपकरण द्वारा सेवा 

प्रवाह गने सवै  ) 

५३.  अपसेट पे्रस ,मुद्रण ५०००  

५४.  ;Mldn sf&lr/fgL ४५००  

५५.  चिशेष परािशितथा अन्य व्यिसाचयक सेिा   

५६.  तितकत्सक १५००  

५७.  कतवराज बैद्य १५००  

५८.  इन्धजजतनयर १५००  

५९.  कानुनव्यवसातय १५००  

६०.  लेखा परीक्षक २०००  

६१.  दन्ततिकीत्सक १५००  

६२.  अनुसिानकताल र परामशल दाता १०००  

६३.  पशुतितकत्सक १०००  

६४.  तवमाएजेण्ट १०००  

६५.  घर नक्सातिजाइन गने कन्सलटेन्सी ५०००  

६६.  फोटोग्राफी/तभतियो रेकिर २०००  

६७.  एफएम रेतियोसटेशन क्षमताको आधारमा २०००-५०००  

६८.  सिारी साधनप्रिेश शुल्क(पट्के)   

६९.  बस १००  

७०.  तटप्पर/टर क १००  

७१.  टर याक्टर १००  

७२.  जीप १००  

७३.  कुखुरापालन ५०० सम्मव्यवसाय दताल ५००  

७४.  कुखुरापालन५०१-१००० सम्म १०००  

७५.  बाख्रापालनव्यवसाय दताल भएका ५० सम्म १०००  

७६.  बाख्रापालनव्यवसाय दताल भएका ५० देन्धख मातथ १५००  

७७.  तरकारी पसल दताल ५००  

७८.  ररटेल पसल ट्याक्टर/जीप बाट बेचे्न) ५०००  

७९.  िोको बजार कपिा ३०००  

८०.  िोको बजारभाँिा ३०००  

८१.  तसरक िसना बनाउने २०००  

८२.  कृषी फमल ५००  

८३.  तवतभन्न प्रकारका जतिबुतटको कारोबार गने १०००  

८४.  पुजा सामातग्र पसल १०००  

८५.  िेयरी (दुध तथा दुग्ध जन्य पदाथलको खुद्रा कारोवार गने) १०००  

 

िार्थ उल्िेजित व्यावसाय बाहेकका ववर्भन्न सप्िायसि तथा र्निािण सेवाको नाििा िताि भइ सकेका वा नयाँ िताि हनुे कजम्तिा पाँचवटा 
सम्ि कारोबार गने व्यवसायको हकिा एकिषु्ट १५०००/- र पाँच भन्िा बढी प्रकारको कारोबार गने व्यवसायको हकिा एकिषु्ट 
२००००/- िताि शलु्क बार्त र्िने र वावर्िक नववकरण गिाि िताि शलु्कको ५०% रकि र्िइ नववकरण गने ।   
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cg'';"rL ५ 

bkmf ६  ;Fu ;DalGwt 

hl8a'6L, sjf8L lhjhGt' s/ 

pmg, hl8a'6L, jgs;, sjf8L dfn, hLjhGt' afx]ssf cGo d[t jf dfl/Psf lhjhGt'sf] xf8, l;+u, Kjfv, 5fnf, 

h:tf j:t'sf] Joj;fo sf/f]af/ u/] jfkt k|lt PsfO{ k|lt k6s ?=@).– hl8a'6L, / lhjhGt' s/ nfUg] . sjf8L 

dfn;fdfgsf] xsdf lgDg adf]lhd x'g] ;fy} ;+sng ug]{ sfo{ljlw गाउँ sfo{kflnsfn] tf]s] adf]lhd x'g]5 .  

s_ sfuh hGo ;fdfgsf] nflu k|lt lsnf]u|fd ?=२।- 

v_ kmnfdhGo ;fdfgsf] nflu k|lt lsnf]u|fd ?=२।- 

u_ :6LnhGo ;fdfgsf] nflu k|lt lsnf]u|fd ?= २।- 

3_ vfnL af]tn, lzlz tyf cGosf xsdf k|lt प्रर्त गार्ि रु.१००  

जचिबुचटको हकिा देहाय बिोचजि हुनेछ । 

क्र .स.  जडिबुटी 
र्स गा .पा.मा  उत्पादन 

हुने प्रततकेजी 
वाहहर बाट तनकासीको 
िागग आउने प्रततकेजी 

कैफिर्त 

१.  कटुकी प्रति केजी 15 2  

२.  अत्तिस 20 2  

३.  जटामलस 10 2  

४.  चिराइिो 20 2  

५.  कािादाना 10 2  

६.  भूिकेश 5 2  

७.  गुच्िी च्याउ 500 20  

८.  लसिाश्जि 10 2  

९.  काँकडलशिो 10 2  

१०.  भोजपत्र 5 2  

११.  सुगन्धवाि 5 2  

१२.  सुनपाि े 5 2  

१३.  त्तवषजरा 10 2  

१४.  पोड े 20 2  

१५.  यासाागुम्वा 0 50  

१६.  पदमिाि 5 2  

१७.  पाँि औिे 25 5  

१८.  घोडामिाा 5 2  

१९.  सिुवा 50 2 
 
 

२०.  डािेिुक 10 2  

२१.  धुपजडी 10 2  

२२.  िौठसल्िा 10 2  

२३.  रािो च्याउ 20 2  

२४.  काठकोफुरु प्रति गोटा 10 2  

२५.  धुपीसल्िा 2 2  

२६.  टटमुर 10 2  
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cg';"rL ६ 

bkmf & ;Fu ;DalGwt 

;jf/L s/ 

aflif{s ;jf/L s/ lgDgfg';f/ x'g] M 

s_ O{lGhgaf6 rNg] h'g ;'s} b'O{ kfªu|] df]6/;fO{sn, :s'6/ jf o:t} ;jf/L ;fwgsf] aflif{s ?= Ps ;o 

v_ sf/, hLk, Eofg, 6]Dk', 6\ofS6/  jf o:t] rf/ kfªu|] ;jf/L ;fwgsf] aflif{s ?=Ps xhf/, 

3_ ldgL a;, ldgL 6«s jf o:t} rf/ kf+u|] ;jf/L ;fwgsf] nflu aflif{s ? b'O{ xhf/, 

ª_ 7"nf a;, 6«s jf o:t} rf/ kf+u|] ;jf/L ;fwgsf] aflif{s ?=b'O{ xhf/, 

r_ x]eL uf8L, 8f]h/, qm]g jf o:t} ;jf/L ;fwg ;fgf]sf] aflif{s ?= b'O{ xhf/ 7"nf]sf] b'O{ xhf/ kfr ;o 

छ) बाटहर बाटआई यस गाउँपालिकामा काम गने जे.लस.बब/डोजर पट्के सानो रु.५०० ठुिो रु.१००० 
ज_ cGo ;jf/L ;fwgsf] aflif{s ?=kfFr ;o, ljB"tLo phf{af6 / s[lif sfo{df ;+rfng x'g] ;jf/L ;fwgsf] xsdf 

pQmdf tf]lsPsf] b/sf] %)Ü 5'6 x'g] .  

cg';"rL & 

bkmf * ;Fu ;DalGwt 

lj1fkg s/ 

s_ lj1fkg s/ lgDgfg';f/ x'g] M 

!_ ejgsf] em\ofn, 9f]sf 5f]k]/ kl/ro kf6L jf lj1fkg ;fdfu|L /fVg kfO{g] 5}g .  

@_ ;fj{hlgs af6f], ;Flwof/sf] l;dfgf, ;fj{hlgs :yfg jf ;+:yfg jf sfof{no jf ;fj{hlgs k|jfx ug]{ :yfgdf 

lj1fkg ;fdfu|L /fVg kfO{g] 5}g .  

#_ ;fj{hlgs pQ/bfloTj cGtu{t lgdf{0f ePsf] h'g;'s} ;+/rgfdf lgdf{0fstf{sf] gfd afx]s /flvPsf h'gs'g} tl:j/ 

jf cIf/sf] lj1fkg s/ 5'6 gx'g] .  

$_ ejg, hdLg, Jofkfl/s jf Joj;flos s]Gb|, xf]6n jf /]i6'/]06 jf ljb\ofno jf l;g]df xn jf k]6«f]n kDk jf 

h'gs'g} ejgsf] leqL efudf lj1fkg ug]{ k|of]hgsf nflu /flvPsf k|rf/ ;fdfu|Ldf lj1fkg s/ 5'6 gx'g] .  

%_ ;"tL{hGo, dlb/f tyf g]kfn ;/sf/af6 k|ltjlGwt tyf 9sf/L ufpFkflnsfaf6 lgif]w ul/Psf lj1fkg k|rf/ k|;f/ 

ug{ kfO{g] 5}g .  

v_ lj1fkgsf] s/sf] b/ M 

!_ xf]l8Ë af]8{ !) :Sjfo/ lkm6 ;Ddsf] nflu k|lt :Sjfo/ lkm6 ?=@).  

@_ xf]l8Ë af]8{ @) :Sjfo/ lkm6 ;Ddsf] nflu k|lt :Sjfo/ lkm6 ?=#).– 

#_ leQ]n]vg k|lt :Sjfo/ lkm6 ?=!%.– 

$_ ljB"t jf 6]lnkmf]gsf kf]ndf /flvPsf k|lt af]8{df ?=@%).  

%_ km\n]S;af6 tof/ ul/Psf] Aofg/df !) :Sjfo/ lkm6 ;DdnfO{ ?=$)).;f] eGbf dfyLsf] nflu ?=^)). ^_ c:yfoL 

?kdf kf]ndf nufOPsf Aofg/ k|lt lbg ?=!).– 

&_ c:yfoL ?kdf ;8s jf/kf/ u/L nufOPsf Aofg/ k|ltlbg ?=@).– o:tf] Aofg/ a9Ldf kGw| lbgsf nflu dfq 

nufpg kfO{g]5 To;kl5 pQm Aofg/ ;DalGwt ;+:yf jf JolQm p7fO{ n}hfg' kg]{5 .  

*_ dfnjfxs ;jf/L ;fwgsf] bfofFjfofF k6\6Lsf] efudf clwstd\ bz :s\jfo/ km'6 ;Ddsf] nflu k|ltlbg ?=%).– / 

c:yfoL ?kdf n]lvPsf] jf 5flkPsf] krf{ ;fdfu|Lsf] nflu k|lt jif{ k|lt ju{ km'6 ?=@%.– . 

(_ v]ns'b d}bfg, d]nf, hfqf kj{ / o:t} k|s[tLsf sfo{qmddf x'g] lj1fkg k|rf/ ;fdfu|Lsf] clwstd\ la; :s\jfo/ 

km'6 ;Ddsf] k|lt lbg ?=%).– 

!)_ cGosf] xsdf k|lt ju{ km'6 k|lt aif{ ?=!)).– 
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cg';"rL * 

bkmf ( ;Fu ;DalGwt 

िनोरन्िन कर 
१ . मेला जात्रा तथा महोत्सव शुल्क रु . १०००/- (आयोजकले ततने ) 

२ . प्रदातयक कायलक्रम सञ्चालन गरे वापत मातसक रुतीन मतहना भन्दा वढी जादु सकल स मेला वा मनोरञ्जन .१५०० /-  

 

 

cg';"rL ( 

bkmf १० ;Fu ;DalGwt 

बहाि ववटौरी शलु्क 

 

 

 

१. बहाि ववटौरी शुल्क 

टहरो छाप्रोको मालसक-५०/- 

घुन्ततको मालसक-५०/- 

ठेिा मालसक-५०/- 

हाटबजार वावषयक ठेक्का- 

 

cg';"rL !)  

bkmf !! ;Fu ;DalGwt 

kflsË z'Ns 

If]qut cfwf/df, ;8sdf :ki6 /]vfÍg u/L, k|j]z / alx{udg km/s km/s x'g] u/L s'g} klg ;8ssf] s'n rf}8fO{sf] 

kRrL; k|ltzt eGbf a9L efu gcf]u6Lg] u/L e/;s cfw'lgs k|ljlw k|of]udf Nofpg] u/L cfkm} jf gLlh If]qaf6 

;jf/L kfls{Ë Joj:yf ug{ ;lsg] .  

o; ;DalGw kfls{Ë z'Ns lng] Joj:yf ufpF sfo{kflnsfn] tf]s] adf]lhd x'g]5 . 

1 a;, ट्रक, ^ofS^/ k|lt टदन १००   

 

 

cg';"rL !! 

bkmf !@ ;Fu ;DalGwt 

6«]lsË, sf]of]ls8, Sofgf]O{Ë, aGhL hDkLË, lhkkm\of/ / ¥ofkm\6LË z'Ns 

o; ;DalGw Joj:yf ufpF sfo{kflnsfn] tf]s] adf]lhd x'g]5 ।  
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cg';"rL !@ 

bkmf !# ;Fu ;DalGwt 

सेवाशलु्क िस्तरु  
ढकारी गाउँपाचलका कायािलय, अछाि 

l;=g+= ljj/0f 

rfn" cf=j= 

@)&(/*) s}lkmot 

१.  lgj]bg b:t'/ रु  .तटकट १०   

२.  lzkmfl/; b:t"/   

३.  cu|]hLdf ul/g] ;a} lzkmfl/; 200  

४.  g]kfnLdf ul/g] lgDgfg";f/sf lzkmfl/;x?sf]] b:t'/   

५.  gful/stf lzkmfl/; १००  

६.  gful/stf k|ltlnlk lzkmfl/; १००  

७.  gftf k|dfl)ft १००  

८.  gftf sfod १००  

९.  kfl/jfl/s ljj/)f १००  

१०.  a;f]jf; k|dfl)ft १००  

११.  gfafns lzkmfl/; 
१०० 

 

१२.  hGd ldlt k|dfl)ft 
१०० 

 

१३.  j}jflxs ;DaGw k|dfl)ft 
१०० 

 

१४.  cljjflxt k|dfl)ft 
१०० 

 

१५.  JolQmut k|dfl)ft १००  

१६.  rfl/lqs k|dfl)ft १००  

१७.  ;DaGw ljR%]b k|dfl)ft १००  

१८.  कक्षा ८ गे्रडलसट प्रतिलित्तप प्रथम पटक १००  

१९.  
vfg]kfgL ,ljB't ld^/, ^]lnkmf]g h*fg, gfd;f/L &fp+ ;f/L -

cfjfl;o_ l;kmfl/; १००  

२०.  
vfg]kfgL ,ljB't ld^/, ^]lnkmf]g h*fg, gfd;f/L &fp ;f/L -

Joj;flos_ l;kmfl/; २००  

२१.  k|lt ?v s^fg lzkmfl/; 250  

२२.  #/]n" tyf ;fgf pBf]usf] ;/hldg tyf lzkmfl/; ५००  

२३.  demf}nf pBf]usf] lzkmfl/; २५००  

२४.  Joj;fo aGb tyf gfd kl/jt{g ५००  

२५.  j*f ;/hldg १००  

२६.  j*f l;kmfl/; 100  

२७.  xf]^n btf{sf] lzkmfl/; १०००  

२८.  k^s] lzkmfl/; ३००  

२९.  dfly pNn]lvt lzif{sdf gk/]sf l;kmfl/;x? १५०  

३०.  klxnf] lsQf ÷ 1 /f]kgL १००  

३१.  klxnf] lsQf kl% yk k|lt /f]kgL २५  

३२.  ^«]; gS;f lgdf{)f tyf k|dfl)ft k|lt lsQf २००  

३३.  ^«]; gS;f k|dfl)ft |k|lt lsQf १००  
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३४.  ph'/L lgj]bg b:t''/ १००  

३५.  ldnfkq b:t"/ १०००  

३६.  hUuf btf{ jf gfd;f/L lzkmfl/; k|lt /f]kgL १००  

३७.  /flhgfdf, as;kq lzkmfl/; ५००  

३८.  #/af^f] lzkmfl/; Ps lsQf २००  

३९.  #/af^f] lzkmfl/; yk k|lt lsQf १००  

४०.  cldg v^g b:t"/ १५००  

४१.  #/ gS;f gfd;f/L ५००  

४२.  #/ hUuf d'Nofsg Ps nfv ;Ddsf] 500  

४३.  yk k|lt nfvsf] २००  

४४.  gS;fkf; kmf/d b:t"/ ५००  

४५.  cfo ;|f]t k|dfl)ft k|lt nfv १५०  

४६.  lglh ljBfno cku]|* ६००  

४७.  आधारभूत तह १०००  

४८.  माध्यतमक १५००  

४९.  

rf}kfo lgsf;L b:t"/ वात्तषाक (भैसी, खसी, राँगा) 

२५००० 

सुिीकृि 
भएको हुनु 

पने 

५०.  
ljleGg ;d"x, ;+#, ;:yf, Sna, इश्न्सच्युट cflb btf{ lzkmfl/; 

५००  

५१.  

व्यश्तिगि घटना दिाा िथा प्रतिलित्तप राश्रट्रय पररियपत्र िथा 
पश्जजकरण त्तवभागिे िोके 

बमोश्जम 
५२.  s'^fgL lk;fgL ldn l;kmfl/z १०००  

५३.  s'^fgL lk;fgL ldn l;kmfl/z Pa+ las|L १५००  

५४.  ;Mldn sf&lr/fgL btf{ ४५००  

५५.  ;Mldn sf&lr/fgL l;kmfl/z १०००  

५६.  *]/L pwf]u btf{ ७५०  

५७.  *]/L pwf]u l;kmfl/z १५०  

५८.  JolQmut Aoa;fo glas/)f k|lt nfv १००  

५९.  ;+:yf Joj;fo gljs/)f k|lt nfv २००  

६०.  gfy/, hGdldlt ;+zf]lwt l;kmfl/z १००  

६१.  Aoa;fo btf{ ?=500000 ;Dd ५००  

६२.  Aoa;fo btf{ ?=500000 ;Dd dfly १०००  

६३.  lk%l*Psf] If]q l;kmfl/z b:t'/ १००  

६४.  VFFTFF ;+RFFng l;kmfl/z b:t'"/ ३००  

६५.  vftf aGb l;kmfl/; b:t'/ ५००  

६६.  वजेटका आधारमा अन्य कायाललयको योजना तसफाररस ,सघ सस्था प्रततयोजना ३००  

६७.  घर खाली गराउदा प्रतत तदन प्रततकोठा ६५  

६८.  सामातजक सुरक्षा भत्ता पररियपत्र प्रतततलतप १००  
६९.  फतनलिर/काष्ट उद्योग तसफाइररस ५००  
७०.  मुहान दताल दसु्तर १५००  
७१.  मुहान दताल नतवकरण ५००  
७२.  नक्सा पास (भुइ तला) १० प्रतत वगल फुट  
७३.  नक्सा पास (मातथल्लो तला) ५ प्रतत वगल फुट  
७४.  काठ तनकातस तसफाररस १००००  
७५.  माछा माने अनुमती खोला १००  
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७६.  ढँुगा तनकासीअनुमती पत्र ५००  
७७.  गैर सरकारीसंस्था दताल तसफाररस ३०००  
७८.  अन्तरातष्टर यगैर सरकारी संस्था दताल तसफाररस ७०००  
७९.  तवद्युत जिानकालातग तसफाररस ३००  
८०.  रोहवरमा वसी कामकाज गरेको नु्यनतम(मुिुल्का) ३००  
८१.  टेतलफोन नेटवकल टावर अनुमतत/ तसफाररस ८०००  
८२.  बोतिङ्ग सू्कलअनुमतत/ तसफाररस १००००  
८३.  वोतिङ्ग सू्कलकक्षा वृतितसफाररस ५०००  
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पयिटन प्रिेश शुल्क 

 प्रतत पयलटक एक पटकको लागी रु १००, सो को म्याद १५ तदनको लागी हुनेछ । 
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कर छुट तथा जररिाना सम्बन्धि व्यिस्था 

 व्यवसाय करको हकमा िालु आतथलक वषलको काततलक मसान्त तभत्रमा व्यवसाय नतवकरण गरेमा कुल 

रकमको १०% छुट प्रदान गररने छ। िालु आ.व भन्दा एक वषल पतहले देन्धख व्यवसाय कर नततने 

करदाता लाइ १०% तवलम्ब शुल्क लागे्न छ, २ वषल भन्दा भन्दा पतहले तथा ४ वषल देन्धखको व्यवसाय कर 

ततनल बाँतक करदाता लाइ वातषलक २०% का दरले तवलम्ब शुल्क लागे्न छ । ५ वषल वा सो भन्दा पतहले 

देन्धख व्यवसाय कर नततने करदातालाई वातषलक ५०% का दरले तवलम्भ शुल्क लागे्न छ । 

 सम्पतत करको हकमा िालु आ.व.को काततलक मसान्त सम्म कर दान्धखला गनल आएमा  कुल रकमको 

५% छुट प्रदान गररने । िालु आ.व भन्दा एक वषल पतहले देन्धख सम्पतत कर नततने करदाता लाइ १०% 

तवलम्ब शुल्क लागे्न छ, २ वषल भन्दा पतहले तथा ४ वषल देन्धखको कर ततनल बाँतक करदाता लाइ वातषलक 

२०% का दरले तवलम्ब शुल्क लागे्न छ । ५ वषल वा सो भन्दा पतहले देन्धख सम्पतत कर नततने करदातालाई 

वातषलक ५०% का दरले तवलम्भ शुल्क लागे्न छ । 

अन्य राजश्व 

 न्यातयक दण्ड जररवाना – प्राप्त दण्ड शुल्कको १० %  

 फमल , कन्सलटेन्धन्स (सुतिकृत)- रु १००० 

 गाउँपातलकाको सभा हल भािा –रु ५०० प्रतत तदन 


