
१ एकििृत सम्पकि िर/घर जग्गा िर

१.१ िच्ची घर

१.१.१ खरले छाएको प्रतत घर २०

१.१.२ तिनले छाएको प्रतत घर ३०

१.२ पक्की घर(ढुङ्गाले छाएिो)

१.२.१ १ तले घर प्रतत घर ४०

१.२.२ २ तले घर प्रतत घर ६०

१.२.३ ३ तले घर ७५

१.३ पक्की घर(लेन्टर भएिो वा कसमेन्टिो गारो भएिो )

१.३.१ १ तले घर प्रतत घर १००

१.३.२ २ तले घर प्रतत घर १५०

१.३.३ ३ तले घर प्रतत घर २००

२ मालपोत िर

२.१ नू्यततम देखख पााँच रोपनी सम्म एकमुष्ट १०

२.२ पााँच रोपनी भन्दा मातथ प्रततरोपनी (चाहारको हकमा ) रोपनी २

२.३ पााँच रोपनी  भन्दा मातथ प्रततरोपनी  (अब्बल दोयम र तसम हकमा ) रोपनी ३

२.४ तिलम्ब दसु्तर प्रततशत २५

३ बहाल िर

३.१ बहाल िर प्रकतशत २

४ ब्यवसाय िर
४.१ पययटन उद्योग

४.१.१ होमसे्ट बातषिक ५००

४.१.२ साधारण होिल र लज, रेष्िुरेन्ट बातषिक ५००

४.१.३ प्रतत पयििक स्वदेशी र तिदेशी बातषिक १००

४.२ व्यापाररि वसु्त

४.२.१ खाद्यान्न तकनारा पसल (तिलर र खुद्रा) बातषिक ५००

४.२.२ कपिा पसल (थोक एिं खूद्रा) बातषिक ५००

४.२.३ पेिर ोल पम्प बातषिक १०००

४.२.४ तिद्युत सामान तथा तिद्युतीय सामग्री ति.भी., घिी रेतियो तबक्री बातषिक ५००

४.२.५
हेभी इखिपमेन्ट बस, िरक, कार मोिर साईकल, िेम्पो, साईकल ममित 

कारखाना तथा िायर ममित केन्द्र
बातषिक १०००

४.२.६ तनमािण सामाग्री बातषिक १०००

४.२.७ सूनचांदी पसल (जे्वलेरी) बातषिक ५००

४.३ अन्य सेवा

४.३.१ तितिध शृ्रघार पसल (थोक खुद्रा) बातषिक ५००

४.३.२ फनीचर पसल बातषिक ५००

४.३.३ भांिा र तगफ्ट पसल(थोक खूद्रा) बातषिक ५००

४.३.४ केिूल, नेिितकि ङ बातषिक ५००

४.३.५ तरकारी पसल,िीज भण्डार बातषिक ५००

४.३.६ कपिा तसलाइ बातषिक ५००
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४.३.७ पूस्तक तथा पतत्रका पसल बातषिक ५००

४.३.८ नसिरी र फलफुलका तिरुिा तबक्रीतितरण बातषिक ५००

४.३.९ चश्मा पसल बातषिक ५००

४.३.१० फोिो सू्टतियो बातषिक ५००

४.३.११ मासू पसल बातषिक ५००

४.३.१२ हेयर कतिङ बातषिक ५००

४.३.१३ आिि बातषिक ५००

४.४ ममयत संभार

४.४.१
मोिर साईकल, िेम्पो, साईकल रेतियो ति.तभ घिी, पे्रशर कुकर, 

तहिर, िेलीफोन सेि पंखा तथा स्टोभ, तिद्युत सामग्री ममित केन्द्र
बातषिक ५००

४.५ सेवा उद्योग

४.५.१ िाइतभङ इखटष्टचू्यि बातषिक 1000

४.५.२ चलतचत्र मखन्दर बातषिक 2000

४.५.३ ल्याब तथा फोिो ग्रातफ बातषिक 500

४.५.४ छापाखाना बातषिक 500

४.६ िृकर् तथा वनजन्य उद्योग

४.६.१
कृतष िा िन पैदािारमा आधाररत उद्योग व्यिसाय, फनीचर उद्योग 

आदी
बातषिक 500

४.६.२ कृतष तथा जिीबुिी तनकासी बातषिक ५००

४.७ उजायमुलि

४.७.१ िायो ग्यास तथा सौयि प्रतितध र अन्य श्रोतहरु बातषिक ५००

४.८ उत्पादन मुलि उद्योग

४.८.१ पाउरोिी भण्डार बातषिक ५००

४.८.२ तमल बातषिक ५००

४.९ कविीय सेवा

४.९.१ सहकारी संस्था (०-५ लाख सम्म पूजी भएको) बातषिक ५००

४.९.२ सहकारी संस्था ( २५ लाख सम्म पूजी भएको) बातषिक १०००

४.९.३ बैक क-िगि बातषिक ३०००

४.९.४ बैक ख-िगि बातषिक २०००

४.९.५ बैक ग र घ िगि बातषिक १०००

४.९.२ रेतमिेन्स सेिा बातषिक ५००

४.१० स्वास्थ्य सेवा

४.१०.१ तनजी तथा गैरसरकारी अस्पताल बातषिक ५०००

४.१०.२ नतसिङ होम बातषिक १०००

४.१०.३ खितनक तथा ल्याि बातषिक १०००

४.१०.४ िेन्टल ल्याब िा खितनक बातषिक १०००

४.१०.५ नीतज मेतिकल बातषिक ५००

४.११ कशक्षा सेवा

४.११.१ तन.तज के्षत्रका बोतििङ सु्कल  माध्यातमक तिद्यालय बातषिक १५००

४.११.२ तन.तज के्षत्रका बोतििङ सु्कल आधारभूत तिद्यालय बातषिक १०००

४.११.३ िाईतपङ, कम्प्यूिर तथा भाषा प्रतशक्षण संस्था बातषिक १०००
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४.११.४ तसलाईि, बूनाई, पेखन्टङ, कतिङ प्रतशक्षण्ाँ बातषिक १०००

४.११.५ िेखिकल इखटष्टचु्यि बातषिक १०००

४.१२
कनमायण व्यवसायी गाउँपाकलिामा प्रधान िायायलय भएिो 

कनमायण व्यवसायमा ि, ख, ग, घ

४.१२.१ ि वगय बाकर्यि १००००

४.१२.२ ख वगय बाकर्यि ५०००

४.१२.३ ग वगय बाकर्यि ३०००

४.१२.४ घ वगय बाकर्यि १५००

४.१३ संचार सेवा

४.१३.१ तनजी के्षत्रका कूररयर, फ्याक्स,इमेल, इन्टरनेि र िेतलफोन ५००

४.१४ कवशेर्ज्ञ मरामशय तथा अन्य व्यवसाकयि सेवा

४.१४.१ तचतकत्सक तिशेषज्ञ (स्वा.सहायक,कतिराज) ५००

४.१४.२ ल फमि ५००

४.१४.३ कन्सले्टन्सी फमि (इटजीतनय र ओ.) ५००

४.१४.४ ज्योततस ५००

४.१४.५ अतििर फमि क १००००

४.१४.६ अतििर फमि ख ५०००

४.१४.७ अतििर फमि ग ३०००

४.१४.८ अतििर फमि घ १५००

४.१५ अन्य व्यवसाय

४.१५.१
किािी सामानको थोक तबके्रता, िेण्ट हाउस,लाउण्डर ी पसल,तमठाई 

पसल ५००

४.१५.२ मादल पसल २००

४.१५.३ मािोको भांिा बनाउने १००

४.१६ साधारण उद्योग

४.१६.१ कतिङ ढंुगा उद्योग,इट्टा भट्टा,तग्रल उद्योग,ब्लक उद्योग १०००

४.१७ िाठ ढुवानी िर

४.१७.१ साल िा सो सरहको काठ

क िरक प्रतत िरक १०००

ख ट्याक्टर प्रतत िर ्याक्टर ५००

४.१७.१ कुकाठ िा सो सरहको काठ

क िरक प्रतत िरक ५००

ख ट्याक्टर प्रतत िर ्याक्टर ३००

४.१८ मकदरा पसल

४.१८.१ नयााँ दताि बातषिक २००००

४.१८.२ निीकरण बातषिक १००००

५ जकटबुकट िबाडी र कजवजनु्त िर

५.१ ऊन ५००

५.२ खोिो,जतििुिी,िनकस,कबािीमाल १०००
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६ सबारी िर

६.१ बाकर्यि सवारी िर(गा पा कभत्रिो दतायिा लाकग)

६.१.१ बस, िरक, ट्याक्टर,तमतनबस छ पाङ्गे्र,लोिर, िोजर र एक्साभेिर बातषिक १०००

६.१.२ भािाको कारजीप तमतनबस ४ पाङ्गे्र बातषिक ५००

६.१.३ तनजी कार, भ्यान, तजप, तपकअप बातषिक ३००

६.१.४ सू्किर मोिरसाइकल बातषिक १००

६.२ पटिे सवारी िर

६.२.१ बस, िरक, ट्याक्टर,तमतनबस छ पाङ्गे्र,लोिर, िोजर र एक्साभेिर बातषिक १०००

६.२.२ भािाको कारजीप तमतनबस ४ पाङ्गे्र बातषिक ५००

६.२.३ तनजी कार, भ्यान, तजप, तपकअप बातषिक ३००

६.२.४ सू्किर मोिरसाइकल बातषिक १००

७ कवज्ञापन दर

७.१ साइनिोिि , ग्लोिोिि , स्टल आतदमा २५ िगिफूि भन्दा मातथ प्रतत थान १००

७.२ साइनिोिि , ग्लोिोिि , स्टल आतदमा २५ िगिफूि सम्म प्रतत थान ५०

८ मनोरञ्जन िर

८.१ चल तचत्र हल,नाचघर,िान्सबार बातषिक १०००

९ बहाल कबटोरर सुल्क

९.१ हाि  बजार ५००

१० स्थानीय पूवायधार र सेवा शुल्क

१०.१ कसिाररस

१०.१.१ नाता प्रमातणत १००

१०.१.२ नागररकता तसफाररश

क) िंशज, जन्मको नागररकता तसफाररश ५०

ख) िैिातहक अंतगकृत नागररकता तसफाररश गने १००

१०.१.३ प्रतततलतप नागररकता तसफाररश १००

१०.१.४ राहदानी तसफाररश २००

१०.१.५ बहाल करको लेखाजोखा तसफाररश गने ५०

१०.१.६ मोतह लगत कट्टाको तसफाररश गने १००

१०.१.७ घरजग्गा करको लेखाजोखा तसफाररश गने १००

१०.१.८ जन्म तमतत प्रमातणत गने ५०

१०.१.९ व्यापार व्यिसाय बन्द भएको सञ्चालन नभएको िा हाँदै नभएको तसफाररश गने १००

१०.१.१० तमलापत्रको कागज गराउने तनिेदन दताि गनि तसफाररश गने १००

१०.१.११ तििातहत िा अतििातहत प्रमातणत गने १००

१०.१.१२ अंगे्रजी माध्यममा तसफाररश तथा प्रमातणत गने १००

१०.१.१३ घर पाताल प्रमातणत गने १००

१०.१.१४ व्यखिगत तििरण प्रमातणत गने १००

१०.१.१५ पुजािमा घर कायम गने तसफाररश गने ५००

१०.१.१६
फरक फरक नाम थर जन्मतमतत तथा प्रमातणत दुिै नाम गरेको व्यखि एकै हे

भने्न तसफाररश गने १००



 आ=ब= 

२०७४॰७५ िो  

िरिो शे्रणी

िोिी

आतथिक बषि २०७४/७५ मा यस गाउाँपातलका के्षत्रतभत्र लगाइने कर तथा दसु्तरहरु

कश=न= कशर्यि एिाइ िैकियत

१०.१.१७ नामथर जन्मतमतत संशोधनको तसफाररश गने १००

१०.१.१८ जग्गाधनी पुजाि हराएको तसफाररश गने १००

१०.१.१९ कागज र मटजुरीनामा प्रमातणत गने १००

१०.१.२० तकत्ताकाि गनि तसफाररश गने ५०

१०.१.२१
संरक्षक प्रमातणत गने तथा सस्थागत व्यखिगत संरक्षक तसफाररश गने

(स्वदेशीको हकमा ) १००

१०.१.२२
संरक्षक प्रमातणत गने तथा सस्थागत व्यखिगत संरक्षक तसफाररश गने
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१०.१.३० पूिि प्राथतमक तिद्यालय खोल्न तसफाररश र अनुमतत तदने ५००

१०.१.३१ जग्गा मुल्याङ्कन तसफाररश मुल्याङकन गनि
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१०.१.३५ तिद्यालय ठाउाँसारी गनि तसफाररश गने ५००

१०.१.३६ िेतलफोन, धारा तथा तिद्युत जिानको तसफाररश गने

क)   आर.सी.सी. पक्की घर २००



 आ=ब= 

२०७४॰७५ िो  

िरिो शे्रणी

िोिी

आतथिक बषि २०७४/७५ मा यस गाउाँपातलका के्षत्रतभत्र लगाइने कर तथा दसु्तरहरु

कश=न= कशर्यि एिाइ िैकियत

ख)   अन्य घर १००
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