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भाग १ 

अमचोक गाउँपामिका 

अमचोक गाउँपामिकाको अमथिक ऐन २०७७ 

                सभाबाट स्वीकृत मममत : २०७७/०३/२६ 

 

प्रस्तावना : अमचोक गाईँपालिकाको अलथिक वषि २०७७/७८ को ऄथि सम्बन्धी 

प्रस्ताविाइ कायािन्वयन गनिको लनलमत्त स्थानीय कर तथा शलु्क संकिन गन,े  छुट लदन े

तथा अय संकिनको प्रशासलनक सम्वलन्ध काननु तथा मौजदुा काननुिाइ तजुिमा गनि तथा 

समयानकुुि संशोधन गनि वाञ्छनीय भएकोिे,  

नेपािको संलवधानको धारा २२८ को ईपधारा (२) बमोलजम अमचोक गाईँ सभािे यो 

ऐन बनाएको छ ।  

अमचोक राजपत्र 
अमचोक सरकारद्वारा प्रकामित 
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१. समंिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “अमचोक गाउँपामिकाको अमथिक 

ऐन, २०७७” रहकेो छ । 

 (२) यो ऐन २०७७ साि श्रावण १ गतेदलेख अमचोक गाईँक्षेत्रमा िाग ूहुनछे । 

२. सम्पमत कर : गाईँपालिकाका क्षते्रलभत्र ऄनसुलूच (१) बमोलजम सम्पलत कर िगाआन ेर 

ऄसिु ईपर गररनेछ । 

३. भूमम कर (मािपोत) : गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र ऄनसुलूच (२) बमोलजम भलूम कर 

(मािपोत) िगाआन ेर ऄसिू ईपर गररनेछ ।  

४. घर वहाि कर : गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र कुन ै व्यलि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, 

ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी परैू वा अंलशक तवरिे वहािमा 

लदएकोमा ऄनसुलूच (३) बमोलजम घर जग्गा वहाि कर िगाआन ेर ऄसिू गररनेछ ।  

५. व्यवसाय कर : गाईँपालिका क्षते्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत िगानी र 

अलथिक कारोवारका अधारमा ऄनसुलूच (४) बमोलजम व्यवसाय कर िगाआने र ऄसिू 

ईपर गररनछे । 

६. जमडबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर : गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे 

उन, खोटो, जलडबटुी, वनकस, कवाडी माि र प्रचलित काननूिे लनषेध गररएको 

जीवजन्तु वाहकेका ऄन्य मतृ वा माररएका जीवजन्तुको हाड, लसङ, प्वाँख, छािा 

जस्ता बस्तकुो व्यवसालयक कारोवार गरेवापत ऄनसुलूच (५) बमोलजमको कर िगाआन ेर 

ऄसिू ईपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कर : गाईँपालिका क्षते्रलभत्र दताि भएका सवारी साधनमा ऄनसुलूच (६) 

बमोलजम सवारी साधन कर प्रदशे काननु व्यवस्था भएको ऄवस्थामा सोलह बमोलजम 

हुनेछ । 

८. मवज्ञापन कर :  गाईँपालिका क्षते्रलभत्र हुन ेलवज्ञापनमा ऄनसुलूच (७) बमोलजम लवज्ञापन 

कर िगाआने र ऄसिू ईपर गररनछे । तर, प्रदशे काननुमा काननुमा ऄन्यथा व्यवस्था 

भएको ऄवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ । 

९. मनोरन्जन कर : गाईँपालिका क्षते्रलभत्र हुन ेमनोरन्जन व्यवसाय सेवामा ऄनसुलूच (८) 

बमोलजम व्यवसाय कर िगाआने र ऄसिु ईपर गररनेछ । तर, प्रदशे काननुमा ऄन्यथा 

व्यवस्था भएको ऄवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ । 
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१०.बहाि मबटौरी िुल्क : गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र अफुिे लनमािण, रेखदखे वा संचािन 

गरेका ऄनसुलूच (९) मा ईल्िेख भए ऄनसुार हाट बजार वा पसिमा सोही ऄनसुलूचमा 

भएको व्यस्था ऄनसुार बहाि लबटौरी शलु्क िगाआन ेर ऄसिू ईपर गररनेछ । 

११.पामकि ङ िुल्क : गाईँपालिका क्षते्रलभत्र कुन ै सवारी साधनिाइ पालकि ङ सलुवधा 

ईपिब्ध गराए वापत ऄनसुलूच (१०) बमोलजम पालकि ङ शलु्क िगाआने र ऄसिू ईपर 

गररनेछ ।« 

१२.टे्रमकङ्ग, कोयोमकड, क्यानोआङ्ग, बन्जी जमम्पङ्ग, मजपफ्िायर र रयाफ्टीङ्ग 

िुल्क :  गाईँपालिकािे अफ्नो क्षेत्रलभत्र टे्रलकङ्ग, कायोलकड, क्यानोआङ्ग, बन्जी 

जलम्पङ्ग, लजपफ्िायर र रयाफ्टीङ्ग सेवा वा व्यवसाय संचािन गरेवारत ऄनसुलूच 

(११) बमोलजमको शलु्क िगाआने र ऄसिू ईपर गररनछे । 

१३.सेवा िुल्क, दस्तुर: गाईँपालिकािे लनमािण, संचािन वा व्यवस्थापन गरेका 

ऄनसूलूच (१२) मा ईलल्िलखत स्थानीय पवूािधार र ईपिब्ध गराआएको सेवामा 

सेवाग्राहीबाट सोही ऄनसुलूचमा व्यवस्था भए ऄनसुार शलु्क िगाआने र ऄसिू ईपर 

गररनेछ । 

१४.पयिटन िुल्क : गाईँपालिकािे अफ्नो क्षते्रलभत्र प्रवेश गन ेपयिटकहरुवाट ऄनसुचूी 

(१३) मा ईलल्िलखत दरमा पयिटन शलु्क िगाइने र ऄसिु ईपर गररनेछ । तर, प्रदशे 

काननुमा ऄन्यथा व्यवस्था भएको ऄवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ । 

१५. प्राकृमतक श्रोत सकंिन र मवक्री िुल्कः १) अ.व. २०७७/०७८ मा अमचोक 

गाईँपालिका क्षेत्र लभत्र प्रदशे सरकार, प्रदशे न ं१ को अलथिक ऐन २०७७ को दफा-८ 

संग सम्वलन्धत ऄनसुचुी-५ वमोलजम दर र एकाइमा ढुगंा लगटी, वािुवा माटो  दहत्तर 

वहत्तरको संकिन र लवक्रीवापत शलु्क लिन सक्नछे । 

२) ईपदफा १ वमोलजमको लवक्री र संकिन वातावरणीय ऄध्ययन प्रलतवेदन कायियोजना 

स्वीकृत पश्चात हुनछे । 

१६.दर घटाउन, वढाउन वा कर छुट मदन सक्ने : यस ऐन बमोलजम कर लतन ेदालयत्व 

भएका व्यलि वा संस्थाहरुिाइ कुनै पलन लकलसमको कर छुट लदइने छैन । प्रचलित 

काननुमा जनुसकुैं  कुरा िेलखएको भएतापलन अमचोक गाईँ कायािपालिकािे 

अवश्यकता ऄनसुार यो ऐन र प्रचलित ऄन्य काननु वमोलजम िगाआएका शलु्क र 
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करको दर घटाईन वढाईन वा त्यस्तो शलु्क र कर अंलशक वा पणुि रुपमा छुट लदन 

सक्नेछ । 

१७.कर तथा िुल्क सकंिन सम्बमन्ध कायिमवमध : यो ऐनमा भएको व्यवस्था ऄनसुार 

कर तथा शलु्क संकिन सम्बलन्ध कायिलवलध गाईँपालिकािे तोके ऄनसुार हुन ेछ । 

१८. दण्ड जररवानाः कुनै व्यलि संस्था वा लनकायिे अमचोक सरकारको काननु 

ईिंघन गरेको पाआएमा अमचोक गाईँपालिकाको कायािियिे दण्ड जररवाना गनि 

सक्नेछ । 
 

 

ऄनुसमूच–१ 

(दफा २ सगं सम्बमन्धत) 

नेपािको समंवधानको धारा २२८ (२) बमोमजम 

सम्पलत्त करका दर-घरिे चचेको जग्गाको मलु्यांकन र सो जग्गामा वनेको घर वा 

संरचनाको मलु्यांकन तपलशि वमोलजमका क्षते्र ऄनसुारको दरमा मलु्यांकन गरर कुि 

मलु्यांकनमा ०.०२ प्रलतशतिे हुन अईने रकम सम्पलत्त करको रुपमा लिआनेछ । 

स्पष्टीकरणः यस प्रयोजनका िालग घरिे चचेको जग्गा भन्नािे घरिे ओगटेको 

जग्गाको क्षेत्रफि र ऄलधकतम सो क्षेत्रफि वरावरको थप जग्गामा जग्गा सम्झनपुछि । 

      क. घरिे चचेको जममनको मुल्यांकन 

क्र .सं.  लववरण २०७७/०७८ को मलु्याङ्कन 

प्रलत रोपनी 

  क. व्यापाररक क्षेत्र 

१ गा.पा. क्षेत्रका सवै वडाका मखु्य केन्रका 

क्षेत्रहरु 

६ िाख 

 ख. अवास क्षते्र 

२ गा.पा. क्षेत्रका सवै वडाका मखु्य केन्रका 

असपासका वसोवास भएका र वसोवास 

योग्य क्षेत्रहरु 

   ३ िाख 
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 ग. कृलष 

३ गा.पा. क्षेत्रका सवै वडाका कृलष क्षते्रहरु  ५० हजार 

 घ. चरन /खकि/पाखो क्षते्र  

४ गा.पा. क्षते्रका सवै वडाका व्यापाररक 

अवसीय र कृलष क्षेत्रहरु वाहकेका क्षेत्रहरु 

  ३० हजार 

 

ख. संरचना मूल्याङ्कन दर 

क्र .स.  मुल्यांकनको िेत्र प्रयोजन २०७७/०७८ को 

मुल्यांकनको दर 

)प्रमत वगिफुट(  

१ १. अर लस.लस स्ट्रक्चर छत 

भएको 

व्यवसालयक  ४५०० 

२ १. अर लस.लस स्ट्रक्चर छत 

भएको  

वसोवास ४००० 

३ २. अर लस.लस. स्ट्रक्चर लटनको 

छाना 

व्यवसालयक  ४००० 

४ २. अर लस.लस स्ट्रक्चर लटनको 

छाना  

वसोवास ३५०० 

५ ३. लसमेन्टको भइु, गारो-काठको 

घर-लटनको छाना 

व्यवसालयक  ३५०० 

६ ३. लसमेन्टको भइु, गारो-काठको 

घर-लटनको छानो 

वसोवास ३००० 

७ ४. लसमेन्टको भइु, गारो-काठको 

घर-फुसको छाना 

व्यवसालयक  ३००० 

८ ४. लसमेन्टको भइु, गारो-काठको 

घर-फुसको छानो 

वसोवास २५०० 
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९ ५. ढुंगा माटोको गारो-लटनको 

छाना 

व्यवसालयक  २५०० 

१० ५. ढुंगा माटोको गारो-लटनको 

छाना 

वसोवास २००० 

११ ६. ढुंगा माटोको गारो-फुसको 

छाना 

व्यवसालयक  २००० 

१२ ६. ढुंगा माटोको गारो-फुसको 

छाना 

वसोवास १५०० 

१३ ७. काठको घर –लटनको छानो- व्यवसालयक  १५०० 

१४ ७. काठको घर –लटनको छानो- वसोवास १००० 

१५ ८. काठको घर –फुसको छानो- व्यवसालयक  १००० 

१६ ८. काठको घर –फुसको छानो- वसोवास ५०० 

१७ ९. वाँस/टाँटीको घर व्यवसालयक  ५०० 

१८ ९. वाँस/टाँटीको घर वसोवास २०० 

१९ १०. ईल्िेलखत १-९ प्रकार भन्दा 

वाहके सवै  

 १०० 

 

 

 

ऄनुसमूच–२ 

(दफा ३ सगं सम्बमन्धत) 

नेपािको समंवधानको धारा २२८ (२) बमोमजम 

भलूम कर (मािपोत) 

 

 

क्र.स. 

जग्गाको मकमसम 

खेमत तफि  पाखो तफि  

लववरण िाग्ने दर (प्रलत रोपनी) िाग्ने दर (प्रलत रोपनी)  
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अ.व. 

२०७६/०७७ 

अ.व. 

२०७७/०७८ 

अ.व. 

२०७६/०७७ 

अ.व. 

२०७७/०७८ 

१ ऄव्वि २० २० १५ १५ 

२ दोयम १८ १८ १४ १४ 

३ लसम १६ १६ १३ १३ 

४ चाहार १४ १४ १२ १२ 

 न्यनूतम ५ रोपनी सम्मको रु. ५० िाग्नेछ । 

 

नोट: कर रकम समयमा नबुझाआ कर रकम बक्यौता रहमेा ऄको बषि २५%, त्यसको ऄको वषि १० % 

थप र त्यसपलछको प्रत्येक वषि थप ५% जररवाना िाग्नेछ र ऄलधकतम १००% जररवाना िाग्नेछ । यस 

ऐन प्रारम्भ हुन ऄगाडीको कर रकम वक्यौता रहकेो भए प्रत्येक वषिको दामासालहिे सम्पूणि कर ऄसिु 

गररनेछ । यसमालथ जे सकैु कुरा ईल्िेख भएता पलन अ.व. २०७६/०७७ को लतनि वाँकी मािपोत कर, 

अ.व. २०७७/०७८ मा लतदाि जररवाना छुटहुनेछ । 

ऄनुसमूच–३ 

दफा ४ सगं सम्बमन्धत) 

नेपािको समंवधानको धारा २२८ (२) बमोमजम 

घर वहाि कर 

गाईँपालिका क्षते्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, 

छप्पर वा पोखरी परैु वा अंलशक रुपिे वहािमा लदएकोमा गाईँपालिकािाइ वहाि वा 

जग्गा कर १०% कर िाग्ने  । 

 

 

 

 

 

 

ऄनुसूमच–४ 
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(दफा ५ संग सम्बमन्धत) 

नेपािको संमवधानको धारा २२८ (२) बमोमजम 

व्यवसाय कर 
 

कं्र.

स. 

वगि 

(िगानी/प्रकृमत

को अधारमा) 

मववरण 

अ.व.२०७

६/७७ को 

दर 

चािु अ.व 

२०७७/७८ 

को दर 

१  दताि  शलु्क   १००.०० 

२  मलदरा पसि १५००.००  

 क १० िाख सम्म  १०००.०० 

ख ११ िाख मालथ  २०००.०० 

३  चरुोट लबडी सतुी जन्य १०००.००  

 
क ५ िाख सम्म  ५००.०० 

ख ६ िाख मालथ  १०००.०० 

४ 
 हल्का पेय पदाथि लवक्री  

पसि 
१०००.००  

 

क ३ िाख सम्म  ३००.०० 

ख ४ - १० िाख  ५००.०० 

ग ११  दलेख मालथ   १०००.०० 

५  सनु चाँदी पसि १०००.००  

 
क १० िाख सम्म  ५००.०० 

ख ११ िाख भन्दा मालथ  १०००.०० 

६  औषधी पसि १०००.००  

 

क ३ िाख सम्म  ३००.०० 

ख ४ िाख -१० िाख सम्म  ५००.०० 

ग ११ िाख मालथ   १०००.०० 

७  माछा मास ुलबक्री पसि १०००.००  
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कं्र.

स. 

वगि 

(िगानी/प्रकृमत

को अधारमा) 

मववरण 

अ.व.२०७

६/७७ को 

दर 

चािु अ.व 

२०७७/७८ 

को दर 

 

क ३ िाख सम्म  ३००.०० 

ख ४-१० िाख सम्म  ५००.०० 

ग ११ िाख मालथ  १०००.०० 

८  अयवेुलदक औषधी पसि १०००.००  

 

क ३ िाख  ३००.०० 

ख ४-१० िाख सम्म  ५००.०० 

ग ११ िाख मालथ  १०००.०० 

९  एग्रोभेट पसि १०००.००  

 

क ३ िाख  ३००.०० 

ख ४-१० िाख सम्म  ५००.०० 

ग ११ िाख मालथ  १०००.०० 

१०  स्टेशनरी तथापसु्तक पसि १०००.००  

 

क ३ िाख  ३००.०० 

ख ४-१० िाख सम्म  ५००.०० 

ग ११ िाख मालथ  १०००.०० 

११  छपाआ तथा प्रकाशन ३०००.००  

 

क १० िाख सम्म  १०००.०० 

ख ११-२० िाख सम्म  २०००.०० 

ग २१ िाख मालथ  ३०००.०० 

१२  कस्मेलटक पसि १०००.००  

 

क ३ िाख  ३००.०० 

ख ४-१० िाख सम्म  ५००.०० 

ग ११ िाख मालथ  १०००.०० 

१३  मोटरपाट्िस १०००.००  
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कं्र.

स. 

वगि 

(िगानी/प्रकृमत

को अधारमा) 

मववरण 

अ.व.२०७

६/७७ को 

दर 

चािु अ.व 

२०७७/७८ 

को दर 

 

क ३ िाख  ३००.०० 

ख ४-१० िाख सम्म  ५००.०० 

ग ११ िाख मालथ  १०००.०० 

१४  प्िाआ तथा ग्िास १०००.००  

 

क ३ िाख  ३००.०० 

ख ४-१० िाख सम्म  ५००.०० 

ग ११ िाख मालथ  १०००.०० 

१५ 
 कपडा/फेन्सी/जतु्ताचप्पि/ब्या

गपसि 
१०००.००  

 

क ३ िाख  ३००.०० 

ख ४-१० िाख सम्म  ५००.०० 

ग ११ िाख मालथ  १०००.०० 

१६  धागो टाँक पसि ५००.००  

 
क ३ िाख सम्म  ३००.०० 

ख ४ िाख मालथ  ५००.०० 

१७ 

 आिेक्ट्रोलनक पसि (मोबाआि, 

घडी, क्याल्कुिेटर ऄलडयो, 

लभलडयो लवक्री तथा ममित  

अलद) 

१०००.००  

 

क ३ िाख  ३००.०० 

ख ४-१० िाख सम्म  ५००.०० 

ग ११ िाख मालथ  १०००.०० 

१८ 
 हाडिवेयर/मलेसनरी/स्यालनटरी/

माबिि पसि 
१५००.००  
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कं्र.

स. 

वगि 

(िगानी/प्रकृमत

को अधारमा) 

मववरण 

अ.व.२०७

६/७७ को 

दर 

चािु अ.व 

२०७७/७८ 

को दर 

 

क १० िाख  ५००.०० 

ख ११ -२० िाख सम्म  १०००.०० 

ग २१ िाख मालथ  १५००.०० 

१९  पेट्रोलियम पदाथि १५००.००  

 
क १० िाख सम्म  १०००.०० 

ख ११ िाख मालथ  २०००.०० 

२०  लस्टि अिमलुनयम पसि १०००.००  

 
क ५ िाख सम्म  ५००.०० 

ख ६ िाख मालथ  १०००.०० 

२१  फलनिचर १०००.००  

 
क ५ िाख सम्म  ५००.०० 

ख ६ िाख मालथ  १०००.०० 

२२  कपडा लसिाआ कटाआ १०००.००  

 

क ३ िाख  ३००.०० 

ख ४-१० िाख सम्म  ५००.०० 

ग ११ िाख मालथ  १०००.०० 

२३  स्नकुर तथा पिु हाईस १०००.०० १०००.०० 

२४ पश ुअहारा लवलक्र केन्र १०००.००  

 

क ३ िाख  ३००.०० 

ख ४-१० िाख सम्म  ५००.०० 

ग ११ िाख मालथ  १०००.०० 

२५  लकराना पसि १०००.००  

 

क ३ िाख  ३००.०० 

ख ४-१० िाख सम्म  ५००.०० 
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कं्र.

स. 

वगि 

(िगानी/प्रकृमत

को अधारमा) 

मववरण 

अ.व.२०७

६/७७ को 

दर 

चािु अ.व 

२०७७/७८ 

को दर 

ग ११ िाख मालथ  १०००.०० 

२६  फिफूि/तरकारी पसि   

 
क ३ िाख सम्म  ३००.०० 

ख ४ िाख मालथ  ५००.०० 

२७  ईपहार/ लगफ्ट/खिेौना पसि १०००.००  

 

क ३ िाख  ३००.०० 

ख ४-१० िाख सम्म  ५००.०० 

ग ११ िाख मालथ  १०००.०० 

२८ 

 भाँडा पसि (स्टीि, 

प्िालस्टक,अल्मलुनयम 

सबैथरी) 

१००.००  

 

क ३ िाख  ३००.०० 

ख ४-१० िाख सम्म  ५००.०० 

ग ११ िाख मालथ  १०००.०० 

२९  माटाको भाँडापसि १०००.००  

 
क ३ िाख सम्म  ३००.०० 

ख ४ िाख मालथ  ५००.०० 

३० 
 लवशेषज्ञ परामशि तथा ऄन्य 

व्यावसायी सेवा 
२०००.०० २०००.०० 

३१ ढुवानी तथा ट्रान्सपोटि २०००.०० २०००.०० 

३२ पेन्टर/साआनबोडि िेख्न े १०००.०० १०००.०० 

३३ खोटो व्यवसायी १०००.०० १०००.०० 

३४ जग्गा व्यवसायी २०००.०० २०००.०० 

३५ लनमािण व्यवसायी–  ५०००.०० ५०००.०० 
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कं्र.

स. 

वगि 

(िगानी/प्रकृमत

को अधारमा) 

मववरण 

अ.व.२०७

६/७७ को 

दर 

चािु अ.व 

२०७७/७८ 

को दर 

(घ वगिको )  

३६ 
यस वगीकरणमा नपरेका 

व्यवसायको हकमा 
१०००.०० १०००.०० 

३७  ग्रीि ईद्योग ३०००.००  

 

क ३ िाख  १०००.००  

ख ४-१० िाख सम्म  २०००.०० 

ग ११ िाख मालथ  ३०००.०० 

३८  चप्पि/जतु्ता ईद्योग १०००.००  

 

क ३ िाख  ३००.०० 

ख ४-१० िाख सम्म  ५००.०० 

ग ११ िाख मालथ  १०००.०० 

३९ 
घरेिु कुलटर ईद्योग(ऄगरबत्ती, मैनबत्ती,टीकी, 

ऄचार तथा ऄन्य कुलटर) 
१०००.००  

 

क ३ िाख  ३००.०० 

ख ४-१० िाख सम्म  ५००.०० 

ग ११ िाख मालथ  १०००.०० 

४०  कपडा तथा गामेन्ट ईद्योग ५०००.०० ५०००.०० 

४१ लसरक डसना ईद्योग पसि १५००.०० १५००.०० 

४२ कुटानी पिेानी/ लमि १५००.०० १५००.०० 

४३ मसिा लमि १०००.०० १०००.०० 

४४ डेरी ईद्योग/ व्यवसाय ५००.०० ५००.०० 

४५ ईपभोग्य वस्त ुईत्पादन ईद्योग १०००.०० १०००.०० 

४६ वनजन्य ईद्योग २०००.०० २०००.०० 

४७ क्रसर÷कन्क्रीट÷आटाभट्टा ईद्योग ५०००.०० ५०००.०० 
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कं्र.

स. 

वगि 

(िगानी/प्रकृमत

को अधारमा) 

मववरण 

अ.व.२०७

६/७७ को 

दर 

चािु अ.व 

२०७७/७८ 

को दर 

४८ ढाका टोपी पलस्मना ईद्योग १०००.०० १०००.०० 

४९  सलुति जन्य ईद्योग २०००.०० २०००.०० 

  सेवामिुक 

५०  टेन्टहाईस २०००.०० २०००.०० 

५१ होटि-िज- रेषु्टरेन्ट १५००.००  

 

क ३ िाख सम्म  ५००.०० 

ख ४ िाख- १० िाख सम्म  १०००.०० 

ग ११  िाख मालथ  २०००.०० 

५२  सञ्चार १०००.०० १०००.०० 

५३ लवत्तीय संस्था   १०००.०० १०००.०० 

५४ स्वास््य सेवा (लनलज लक्िन ऄस्पताि) व्यवसाय १०००.००  

 

क १० िाख सम्म  ५००.०० 

ख ११ िाख दलेख २० िाख   १०००.०० 

ग २१ िाख- मालथ   २०००.०० 

५५ लशक्षा सेवा (लनजी संचािन ऄनमुती र कक्षा थप ) २०००.००  

 

 नसिरी तह सम्म  २०००.०० 

कक्षा १ - ५ सम्म  ३०००.०० 

कक्षा ६-८ सम्म  ५०००.०० 

कक्षा ९-१२ सम्म  ८०००.०० 

५६  ममित सम्भार  १०००.०० १०००.०० 

५७ ड्राआलक्िलनक, व्यटुीपाििर तथा सैिनु १०००.०० १०००.०० 

५८ फूि लवरुवा पसि ५००.०० ५००.०० 

५९ गैरसरकारी संस्थाहरु १०००.०० १०००.०० 

^) मेलशन प्रयोग 
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कं्र.

स. 

वगि 

(िगानी/प्रकृमत

को अधारमा) 

मववरण 

अ.व.२०७

६/७७ को 

दर 

चािु अ.व 

२०७७/७८ 

को दर 

 

क 
(ठूिो मेशीन) स्काभेटर 

२५०००.०

० 

२५०००.०

० 

ख 
(सानो मेशीन) ब्याक्हो िोडर 

१५०००.०

० 

१५०००.०

० 

^

@ 

 
प्रोजेक्टर भाडा (प्रलत लदन) १०००.०० १०००.०० 

     

     

     

     

द्रष्टव्यः प्रदेि कानूनमा उल्िेख भएका करहरु सोमह बमोमजम हुनेछ । चाि 

अ.व.मा नमवकरण गरर मतनुिपने िुल्क मतनि मविम्व भए प्रमत वषि १० प्रमतित 

जररवाना िाग्नेछ । 

 

ऄनुसमूच–५ 

(दफा ६ संग सम्बलन्धत) 

नेपािको संलवधानको धारा २२८ (२) बमोलजम 

जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर 

लवस्ततृ ऄध्यायन गरी िगाआनछे । 

 

 

 

 

 

ऄनुसमूच–६ 
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(दफा ७ संग सम्बलन्धत) 

नेपािको संलवधानको धारा २२८ (२) बमोलजम 

सवारी साधन कर 

क्र.सं. मववरण उपमववरण 
 अ.व.२०७६/७७ 

को दर 
  अ.व.२०७७/७८ को दर 

१ सवारी साधन 

कर 

बस, ट्रक,िरी,र हभेी गाडी .०० .०० 

भाडाका,कार,लजप .०० .०० 

लनजीकार, जीप, मयरुी .०० .०० 

स्कुटर, मोटरसाआकि,तथा ऄन्य सवारी 

साधन 
.०० .०० 

२ पटके सवारी कर जीप .०० .०० 

ट्याक्टर .०० .०० 

 

ऄनुसमूच–७ 

(दफा ८ संग सम्बलन्धत) 

नेपािको संलवधानको धारा २२८ (२) बमोलजम 

लवज्ञापन कर 

 

कं्र.स. मववरण उपमववरण 
अ.व.२०७६/७७ 

को दर 

अ.व.२०७७/७८ 

को दर 

१ 
लवज्ञापन 

कर 

साविजलनक स्थानमा लवज्ञापन वा 

साआनबोडि राखे वापत वालषिक ५००.०० 
५५०.०० 

 

ऄनुसमूच–८ 

(दफा ९ संग सम्बलन्धत) 

नेपािको संलवधानको धारा २२८ (२) बमोलजम 

मनोरन्जन कर 

कं्र.स. मववरण अ.व.२०७६/७७ को दर 
अ.व.२०७७/७७ को 

दर 

१ लसनेमाहि तथा मनोरञ्जन प्रदशिन स्थिको प्रवेश शलु्कमा लटकटको ५ % लटकटको ५ % 
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२ जाद ुसकि स चटक अलदमा प्रलतलदन  ३०० प्रलतलदन  ३०० 

ऄनुसमूच–९ 

(दफा १० संग सम्बलन्धत) 

नेपािको संलवधानको धारा २२८ (२) बमोलजम 

बहाि लबटौरी शलु्क 

कं्र.स. मववरण उपमववरण 
अ.व.२०७६/७७ 

को दर 
अ.व.२०७७/७८ को दर 

१ 
बहाि लबटौरी 

कर(हाटबजार कर) 

लकरानापसि÷तरकारी 

पसि २०.०० ३०.०० 

िगुा पसि÷चप्पि 

पसि ३०.०० ४०.०० 

मास ुपसि  ५०.००  ५०.०० 

 
ऄनुसमूच–१० 

(दफा ११ संग सम्बलन्धत) 

नेपािको संलवधानको धारा २२८ (२) बमोलजम 

पालकि ङ शलु्क 

कं्र.स. मववरण उपमववरण 
अ.व.२०७६/७७ 

को दर 
अ.व.२०७७/७८ को दर 

१ 

पालकि ङ्ग 

शलु्क: 

प्रलतलदन 

बस , ट्रक, िरी, हभेी गाडी, 

ट्याक्टर, जीप २०.०० २०.०० 

मोटरसाआकि, ठेिा गाडा, ऄटो 

ररक्सा र ऄन्य साधन प्रलतघण्टा १०.०० १०.०० 

नोट पालकि ङ्ग शलु्क बसपाकि  स्थि व्यवलस्थत भएपलछ मात्र िाग्ने । 

 
ऄनुसमूच–११ 

(दफा १२ संग सम्बलन्धत) 

नेपािको संलवधानको धारा २२८ (२) बमोलजम 

टे्रलकङ्ग, कोयोलकड, क्यानोआङ्ग, बन्जी जलम्पङ्ग, लजपफ्िायर र रयाफ्टीङ्ग शलु्क 

कं्र.स. मववरण अ.व.२०७६/७७ को दर अ.व.२०७७/७८ को दर 
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१ रयाफ्टीङ्ग शलु्क (प्रलत लट्रप) . ३००.०० ३५०.०० 

टे्रलकङ्ग, कोयोलकड, क्यानोआङ्ग, बन्जी जलम्पङ्गको शलु्कहरु अमचोक गा.पा िे अवश्यक ऄध्ययन 

गरी कर िगाईनेछ । 

 

 

ऄनुसमूच–१२ 

(दफा १३ संग सम्बलन्धत) 

नेपािको संलवधानको धारा २२८ (२) बमोलजम 

सेवा शलु्क, दस्तुर 

लसफाररश प्रमालणत 

 कं्र.

स. 
मववरण 

मवस्तृत 

मववरण 

अ.व.२०७६/

७७ को दर 
अ.व.२०७७/७८ को दर 

१ 

घरजग्गा नामसारी 

लसफारीस 

० देलख १० 

रोपनी सम्म २५०.०० ३००.०० 

१० देलख ३० 

रोपनीसम्म ३५०.०० ३५०.०० 

३० 

रोपनीभन्दा 

मालथ ५००.०० ५००.०० 

ईदाहरण: ठीक १० रोपनी जग्गा छ भने 

दस्तुर रु. ३५० िाग्नेछ ।   

२ 
मोही िगत कट्टा 

लसफारीस 
  

२५०.०० ३००.०० 

३ घर कायम लसफारीस 

पक्कीघर 

(प्रलत वगि 

लफट) १.५० १.५० 

कच्ची घर 

(प्रलत वगि 

लफट) १.०० १.०० 

४ 
सरजलमन (लसफारीस) 

दस्तुर 

कायािियमा ५००.०० ५००.०० 

स्थिगत १०००.०० १०००.०० 
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 कं्र.

स. 
मववरण 

मवस्तृत 

मववरण 

अ.व.२०७६/

७७ को दर 
अ.व.२०७७/७८ को दर 

५ छात्रवलृत लसफारीस   २५०.०० ३००.०० 

 

५.

१ 

लवपन्न/ऄसहाय

लवद्याथी छात्रवलृत            

लसफारीस 

  

लनशलु्क लनशलु्क 

५.

२  

ऄपाङ्गता भएको 

लसफारीस 
  

लनशलु्क लनशलु्क 

५.

३  
ऄन्य   

२५०.०० ३००.०० 

८ 
ऄस्थाआ बसोबास 

लसफारीस 
 

३००.०० ३००.०० 

९ 
स्थायी बसोबास 

लसफारीस 
  

२५०.०० ३००.०० 

१० नागररकता लसफारीस 
वंशज २५०.०० ३००.०० 

ऄंलगकृत १०००.०० ५०००.०० 

११ लवद्यतु जडान लसफारीस   २५०.०० ३००.०० 

१२ धारा जडान लसफारीस   २५०.०० ३००.०० 

१३ जीलवत रहकेो लसफारीस   २५०.०० ३००.०० 

१४ 

दबैुनाम गरेको व्यलि 

एकै हो भन्ने वा फरक 

जन्म लमलत संशोधन 

लसफारीस 

  

२५०.०० ३००.०० 

१५ व्यवसाय बन्द लसफारीस   २५०.०० ३००.०० 

१६ 
व्यवसाय सञ्चािन 

नभएको लसफारीस 
  

२५०.०० ३००.०० 

१७ 
व्यापार व्यवसाय 

नभएको लसफारीस 
  

२५०.०० ३००.०० 

१८ 
कोटिफी लमनाहा 

लसफारीस 
  

लनशलु्क लनशलु्क 
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 कं्र.

स. 
मववरण 

मवस्तृत 

मववरण 

अ.व.२०७६/

७७ को दर 
अ.व.२०७७/७८ को दर 

१९ 
नाबािक पररचय पत्र 

लसफारीस 
  

२५०.०० ३००.०० 

२० 
चौपाया सम्बन्धी 

लसफारीस 
  

२५०.०० २५०.०० 

२१ 
व्यवसाय सम्वलन्ध 

लसफाररस  
  

१०००.०० १०००.०० 

२२ 

स्थालय िेखा नं 

पान/भ्याटमा दतािका 

िालग लसफाररस 

 

 ३००.०० 

२३ 
ईद्योग ठाईँसारी 

लसफारीस 
  

१०००.०० १०००.०० 

२४ 
लवद्यािय ठाईँसारी 

लसफारीस 
  

१०००.०० १०००.०० 

२५ 
ईधोग सम्वलन्ध 

लसफाररस   १०००.०० १०००.०० 

२६ 

लवद्यािय सञ्चािन 

स्वीकृत कक्षा 

वलृि/लसफारीस 

  

१०००.०० १०००.०० 

२७ 

पाररवाररक 

लववरण/व्यलिगत 

लववरण प्रमालणत 

  

२५०.०० ३००.०० 

२८     

२९ 
संरक्षक लसफाररस 

(व्यलिगत) 
  

२५०.०० ३००.०० 

३० 
संरक्षक लसफारीस 

(संस्थागत) 
  

५००.०० ३५०.०० 

३१ 
नेपाि सरकारको नाममा 

बाटो कायम लसफारीस 
  

५००.०० ५००.०० 

३२ कोठा खोल्न कायि   २५०.०० ३००.०० 
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 कं्र.

स. 
मववरण 

मवस्तृत 

मववरण 

अ.व.२०७६/

७७ को दर 
अ.व.२०७७/७८ को दर 

रोहबरमा बस्ने लसफारीस 

३३ 
स्वास््य ईपचारको 

लसफारीस 

लनशलु्कईपचा

रको िालग 

 

 

सशलु्क 

ईपचारको 

िालग २५०.०० ००.०० 

३४ संस्थादताि लसफारीस   १०००.०० १०००.०० 

३५ 
जग्गा धनीपजुाि हराएको 

-प्रलतलिलप लसफारीस 
  

२५०.०० ३००.०० 

३६ 

जीलवतसँगको नाता 

प्रमालणत (सजिलमन सलहत 

भए क्र.स. ४ ऄनुसार ) 

  

२५०.०० ३००.०० 

३७ 

मतृकसँगको नाता 

प्रमालणत (सजिलमन सलहत 

भए क्र.स. ४ ऄनुसार) 

  

२५०.०० ३००.०० 

३८ 

अलथिक ऄवस्था 

बलियो वा सम्पन्नता 

प्रमालणत 

  

५००.०० १००.०० 

३९ 

अलथिक ऄवस्था 

कमजोर वा लवपन्नता 

प्रमालणत 

  

२५०.०० ३००.०० 

४० 
सम्पलत्त मलु्याङ्कन 

प्रमालणत (ऄचि) 
  

०.१Ü -

न्यनुतम 

२५०_ ०.१Ü -न्यनुतम ३००_ 

 
अम्दामी मलु्यांकन 

प्रमालणत 
 

०.१Ü -

न्यनुतम 

२५०_ ०.१Ü -न्यनुतम ३००_ 

४१ चारलकल्िा प्रमालणत   ३५०.०० ४००.०० 
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 कं्र.

स. 
मववरण 

मवस्तृत 

मववरण 

अ.व.२०७६/

७७ को दर 
अ.व.२०७७/७८ को दर 

४२ जन्मलमलत प्रमालणत   २५०.०० ३००.०० 

 लववाह प्रमालणत   २५०.०० ३००.०० 

 ऄलववालहत प्रमालणत   २५०.०० ३००.०० 

     

४३ घर बाटो प्रमालणत 
बाटो भएको ५००.०० ५००.०० 

बाटो नभएको ३५०.०० ३००.०० 

४४     

४५ घरपाताि प्रमालणत   २५०.०० ३००.०० 

४६ 
कागज/मञ्जरुरनामा 

प्रमालणत 
  

२५०.०० ३००.०० 

४७ 

हकवािा/हकदार 

प्रमालणत (सजिलमन सलहत 

भए क्र.स. ४ ऄनुसार ) 

  

२५०.०० ३००.०० 

४८ 
घर सम्पन्न लसफारीस/ 

प्रमालणत 

पक्की १०००.०० १०००.०० 

कच्ची ५००.०० ५००.०० 

४९     

५० ऄपतुािी लसफाररस   २५०.०० २५०.०० 

५१ 
ऄन्य लसफारीस वा 

प्रमालणत 
  

२५०.०० ३००.०० 

५२ घरनक्सा पास दस्तुर 
पक्की घर 

१५००.०० २०००.०० 

कच्ची घर ५००.०० ५००.०० 

५३ 
नक्सापास लनवेदन 

फाराम दस्तुर 
  

२५०.०० ३००.०० 

५४ सरसफाआ शलु्क 

मालसक २५०.०० २५०.०० 

सरसफाआ 

काडिको २००.०० २००.०० 
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 कं्र.

स. 
मववरण 

मवस्तृत 

मववरण 

अ.व.२०७६/

७७ को दर 
अ.व.२०७७/७८ को दर 

  नोट: सरसफाआ सम्बन्धी पवुािधार बनेपलछ िाग्नछे । 

५५ घरखािी गराईँदा प्रलतलदन   ५००.०० ५००.०० 

मालथ ईलल्िलखत लसफारीस वा प्रमालणतको प्रलतलिपी अवश्यक परेमा पलन सरुु तोलकएको 

दस्तुर पनु: िाग्नेछ । र ईलल्िलखत कागजात ऄंगे्रजी भाषामा अवश्यक परेमा रु. ५०० 

िाग्नेछ । मालथ ईलल्िलखत लसफारीस र प्रमालणत बाहके कुनै लनणिय वा फैसिा अलदको 

नक्कि अवश्यक परेमा प्रलतपाना १० रुपयाँ दस्तुर िाग्नेछ । 

 

 कं्र.

स. 
मववरण मवस्तृत मववरण 

अ.व.२०७६/

७७ को दर 

अ.व.२०७७/७८ 

को दर 

५६ 
व्यलिगत घटना ( जन्म,मतृ्य,ू 

लववाह,सम्वन्धलवच्छेद ) दताि 

३५ लदनलभत्र भए 

लनशलु्क ऄन्यथा ५०.०० ५०.०० 

५८ बसाआ सराआ जाने-अईने दताि 
 

५०.०० ५०.०० 

६१ ईजरुी दताि तथा मिुा दस्तुर   १००.०० १००.०० 

६२ संस्था दताि 
 

१००.०० १०००.०० 

६३ संस्था नलवकरण   ५०.०० १००.०० 

६४ कृलष समहु दताि 
 

५००.०० ५००.०० 

६५ कृलष समहु नलवकरण शलु्क 
 

३००.०० १००.०० 

६६ 

सभाहि शलु्क (पालिका 

वालहरका संघ /संस्थािाइ 

मात्र (प्रलत लदन) 

 

 १०००.०० 

 
यालन्त्रक ईपकरण भाडा दर 

क) एम्विेुन्स भाडा दर 

 कं्र.स. स्थान 
अ.व.२०७६/७७ को 

दर (प्रमत घण्टा) 
अ.व.२०७७/७८ को दर(प्रमत घण्टा) 

१ बािंखा –रानीटार ३०००.०० ३०००.०० 
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 कं्र.स. स्थान 
अ.व.२०७६/७७ को 

दर (प्रमत घण्टा) 
अ.व.२०७७/७८ को दर(प्रमत घण्टा) 

२ वालशंथपूि –रानीटार ४५००.०० ४५००.०० 

३ यूँ –रानीटार ४०००.०० ४०००.०० 

४ पसिभञ्जयङ्ग- रानीटार ४०००.०० ४०००.०० 

५ वयाङ्ग –रानीटार ४५००.०० ४५००.०० 

६ बािंखा- पांचा- रानीटार ३०००.०० ३०००.०० 

७ बािंखा -रानीटार- डुम्माना ३०००.०० ३०००.०० 

८ 
बािंखा- भोजपरु- धनकुटा -

धरान १००००.०० १००००.०० 

९ 
बािंखा -भोजपरु -धनकुटा- 

धरान- लवराटनगर १२०००.०० १२०००.०० 

१० बालसङ्थपूि –बािंखा २५००.०० २५००.०० 

११ यूँ –बािंखा २०००.०० २०००.०० 

१२ पसिभञ््याङ्ग- बािंखा २०००.०० २०००.०० 

१३ बािंखा -वयाङ्ग-बािंखा २५००.०० २५००.०० 

१४ 
बािंखा- लदङ्गिाप ु-

हखैराङ्ग -रानीटार ४५००.०० ४५००.०० 

१५ 
बािंखा -लदङ्गिाप ु–

हखैराङ्ग २५००.०० २५००.०० 

१६ बािंखा –मचवुाटार ४५००.०० ४५००.०० 

१७ बािंङ्खा –घोरेटार ३०००.०० ३०००.०० 

१८ बािंखा- वोपङ्ुग १०००.०० १०००.०० 

१९ बािंखा- सोलभङ्ग १५००.०० १५००.०० 

२० बांखा-पाविा ३०००.०० ३०००.०० 

२१ बािंखा वसाइगाईँ ३०००.०० ३०००.०० 
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 कं्र.स. स्थान 
अ.व.२०७६/७७ को 

दर (प्रमत घण्टा) 
अ.व.२०७७/७८ को दर(प्रमत घण्टा) 

२२ यूँ –घोरेटार ३०००.०० ३०००.०० 

२३ यूँ –मचवुाटार ४५००.०० ४५००.०० 

२४ बालशङ्गथपूि –मचवुाटार ५०००.०० ५०००.०० 

२५ बालशङ्गथपूि –घोरेटार ३५००.०० ३५००.०० 

२६ बािंखा –भोजपरु ६०००.०० ६०००.०० 

२७ न्यूनतम दर १०००.०० १०००.०० 

२८ 
तोलकए भन्दा फरक स्थान जान 

परेमा प्रलत लक.मी. १५०.०० १५०.०० 
 

ख) व्याक्हो िोडर भाडा 

 कं्र

.स

. 

कामको प्रकार 
अ.व.२०७६/७७ को 

दर 
अ.व.२०७७/७८ को दर 

१ 
ऄपरेटर, सहायक र आन्धन सलहत 

(प्रलत घण्टा)  ३०००.०० 

२ 
ऄपरेटर, सहायक र आन्धन वाहके 

(प्रलत घण्टा)  १७००.०० 
 

 

ग) ट्रयाक्टर भाडा दर 

 कं्र.स. कामको प्रकार 
अ.व.२०७७/७८ 

को दर 
अ.व.२०७७/७८ को दर 

१ चािक आन्धन सलहत (प्रलत घण्टा)  १२००.०० 

२ होलल्डङ चाजि (प्रलत रात)  २०००.०० 

 

ऄनसुलूच–१३ 

(दफा १४ संग सम्बलन्धत) 

नेपािको संलवधानको धारा २२८ (२) बमोलजम 
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पयिटन शलु्क 

अमचोक गा.पा.िे अवश्यक ऄध्ययन गरी पयिटन शलु्क िगाईनछे । 

वडा स्तरीय  अमदामी 

 

 

करको वगीकरण ऄनुसारको अम्दानी 

 कं्र.स

. 

वडा नं. 
अ.व.२०७६/७७ 

ऄनुमामनत 

अम्दानी 

अ.व.२०७७/७८ को प्रस्तामवत 

अम्दानी 
 

१ वडा नं. १ २२००००.०० ३२२०००.००  

२ वडा नं. २ २२००००.०० ३२२०००.००  

३ वडा नं. ३ २२००००.०० ३३२०००.००  

४ वडा नं. ४ २७५०००.०० ४०२५००.००  

५ वडा नं. ५ १६५०००.०० २७१५००.००  

६ वडा नं. ६    २२००००.०० ३३२०००.००  

७ वडा नं. ७ १६५०००.०० १७१५००.००  

८ वडा नं. ८  २२००००.०० ३४२०००.००  

९ वडा नं. ९ २७५०००.०० ४०२५००.००  

१० वडा नं. १० ३३००००.०० ३४१०००.००  

११ 
गाईँपालि

का स्तरीय 

११८००००.०० 

 
७०००००.००  

 
जम्मा ३४९००००.०० ३९३९०००.००  

 कं्र.स

. 

करको 

श्रोत 

अ.व.२०७५/७

६ ऄनुमामनत 

अम्दानी 

अ.व.२०७७/७८ को प्रस्तामवत 

अम्दानी १ सम्पलत्त कर ०.०० १०,३५,५५०.०० 

२ भलूम कर 

(मािपोत) 

११०००००.०

० 

६००,०००.०० 

३ घर वहाि 

कर 

०.०० ६०,०००.०० 
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 अज्ञािे, 

 याम वहादरु ईपरकोटी 

 प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत 

४ व्यवसाय 

कर 

३३००००.०० १,५०,०००.०० 

५ जलडबटुी, 

कवाडी र 

जीवजन्तु 

कर 

०.०० ००.०० 

६ सवारी 

साधन 

कर/सेवा 

शलु्क 

०.०० १,५०,०००.०० 

७ लवज्ञापन 

कर 

११०००.०० ००.०० 

८ मनोरन्जन 

कर 

११०००.०० ००.०० 

९ बहाि 

लबटौरी 

शलु्क 

११०००.०० ७५,०००.०० 

१० पालकि ङ 

शलु्क 

५५००.०० ००.०० 

११ टे्रलकङ्ग, 

कोयोलकड, 

क्यानोआङ्ग

, बन्जी 

जलम्पङ्ग, 

लजपफ्िायर 

र 

रयाफ्टीङ्ग 

शलु्क 

३०००००.०० ००.०० 

१२ सेवा 

शलु्क, 

दस्तुर 

१००६५००.०

० 

१०,००,५००.०० 

१३ पयिटनशु

ल्क 

०.०० ०.०० 

१४ जग्गा 

रलजष्ट्टे्रसन 

शलु्क 

७१५०००.०० ३,००,०००.०० 

१५ प्राकृलतक 

श्रोत 

संकिन र 

लवक्री 

िुल्कः 

०.०० ६,००,०००.०० 

१६ दण्ड 

जररवाना 

िगाएत 

ऄन्य शलु्क 

ऄन्य  

०.०० २७,९५०.०० 

 
जम्मा ३४९००००.०

० 

११०००००.०

० 

३९,३९,०००.०० 

 


