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ल�ु�ी गाउँपा�लकाको आ�थ�क ऐन  
ल�ु�ी गाउँपा�लकाको अथ� स�बि�ध ��तावनालाई काया��वयन गन� बनेको ऐन 

��तावना : 

 ल�ु�ी गाउँपा�लकाको आ�थ�क बष� २०७७/७८ को अथ� स�बि�ध ��ताबलाई काया��वयन गन�को ला�ग �थानीय कर 

तथा शू�क संकलन गन�, छुट �दने तथा आय संकलनको �शास�नक �यव�था गन� वा�छनीय भएकोले नेपालको सं�बधानको 

धारा २२८ को उपधारा (२) बमोिजम ल�ु�ी गाउँसभाबाट यो ऐन बनेको छ | 

 
१.  संि�� नाम र �ार�भ  क) यस ऐनको नाम "आ�थ�क ऐन,२०७७" रहेको छ | 

ख) यो ऐन पा�रत भएको �म�त देिख ल�ु�ी गाउँपा�लकाको �े� �भ� त�ु�त लागू हनेु छ | 

२. स�पि� कर  गाउँपा�लका �े� �भ� अनसूुिच (१) बमोिजम ए�ककृत स�पि� कर लगाइने र असलु उपर 

ग�रने छ | 

३. मालपोत तथा भ�ूम कर  गाउँपा�लका �े� �भ� अनसूुिच (२)बमोिजम मालपोत तथा भ�ूमकर लगाइने र असलु उपर 

ग�रने छ | 

४. घर बहाल कर  गाउँपा�लका �े� �भ� अनसूुिच (३) बमोिजम घर बहाल कर लगाइन ेर असलु उपर ग�रने 

छ | 

५. घर ज�गा रिज��ेसन कर  गाउँपा�लका ��े �भ� अनसूुिच(४) बमोिजम घर ज�गा रिज��ेसन कर लगाइने र असलु 

उपर ग�रने छ | 

६. �यवसाय कर  गाउँपा�लका ��े �भ� �यापार, �यवसाय वा सेवामा पुजँीगत लगानी र आ�थ�क कारोबारका 

आधारमा कर लगाइने छ | यस आ.व.मा अनसूुिच (५) बमोिजम �यवसाय कर लगाइने र 

असूल ग�रने छ | 

७.  जडीबटु�, कवाडी र 

िजबज�त ुकर  

गाउँपा�लका �े� �भ� कुनै �यि� वा सं�थाले ऊन, खोटो, ज�डबटु�, वनकस, कवाडी माल 

र �च�लत काननुले �नषेध ग�रएको बाहेकका अ�य मतृ वा मा�रएका िजबज�तकुो हाड, �हङ, 

�वाखँ, छाला ज�ता ब�तकुो �यवसा�यक कारोबार गरे वापत अनसूुिच (६) बमोिजमको कर 

लगाइने र असूल उपर ग�रने छ | 

८.  सवार� साधन कर  ufpFkflnsfsf If]qleq btf{ ePsf ;jf/L ;fwgdf cg';"lr -७_ adf]lhd ;jf/L 
;fwg s/ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . t/ k|b]z sfg"g :jLs[t eO{ ;f] 
sfg"gdf cGoyf ePsf] cj:yfdf ;f]xL adf]lhd x'g]5 .  

९. �ब�ापन कर  ufpFkflnsfsf If]qleq x'g] lj1fkgdf cg';"lr -८_ adf]lhd lj1fkg s/ nufOg] / 
c;"n pk/ ul/g]5 . t/, k|b]z sfg'g :jLs[t eO{ sfg'gdf cGoyf Joj:yf ePsf] 
cj:yfdf  ;f]xL jdf]lhd x'g]5 . 

१०. मनोर�जन कर  गाउँपा�लका �े� �भ� मनोर�जन कर अनसूुिच (९) बमोिजम दर �नधा�रण र संकलन �देश 

सरकारले तोके बमोिजम हनेुछ |  

११. बहाल �बरौ�ट शू�क  गाउँपा�लका �े� �भ� अनसूुिच (१०) बमोिजम बहाल �बरौ�ट शू�क लगाइन ेर असलु उपर 

ग�रने छ | 

१२. पा�क� ङ शू�क  गाउँपा�लका �े� �भ� अनसूुिच (११) बमोिजम पा�क� ङ शू�क कायम ग�रने छ | 
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१३. �े�कङ, कोयो�कड , 

�यानोइ�, ब�जी जि�पंग, 

िजपफलायर रयाप�ट� 

श�ुक  

गाउँपा�लका �े� �भ� अनसूुिच (१२) बमोिजम �े�कङ, कोयो�कड , �यानोइ�, ब�जी 

जि�पंग, िजपफलायर रयाप�ट� श�ुक कायम ग�रने छ | 

१४  सेवा शू�क द�तरु  गाउँपा�लका �े� �भ� अनसूुिच(१३) बमोिजम सेवा शू�क द�तरु लगाइने र असलु उपर 

ग�रने छ | 

१५  पव�तारोहण शू�क  गाउँपा�लका ��े �भ� पव�तारोहण शू�क अनसूुची (१४) बमोिजम संघीय सरकारले तोके 

अनसुार असलु उपर ग�रने छ | 

१६  �ाकृ�तक �ोत शू�क  गाउँपा�लका ��े �भ� �ाकृ�तक �ोत शू�क अनसूुची (१५) बमोिजम �देश सरकारले 

तोकेको दर बमोिजम लगाइने र असलु उपर ग�रने छ | 

१७  सडक मम�त तथा 

पया�वरण शू�क  

गाउँपा�लका ��े �भ� अनसूुिच (१६) बमोिजम सडक मम�त तथा पया�वरण शू�क लगाइने 

र असलु उपर ग�रने छ | 

१८  सूिच दता� द�तरु  गाउँपा�लकामा सिुचकृत हनु आउने �यवसायी/फम�ह�को सूिच दता�   अनसूुिच (१७) सूिच 

दता� द�तरु लगाइने र असलु उपर ग�रने छ | 

१९  �योगशाला प�र�ण शू�क  गाउँपा�लका �े� �भ� अनसूुिच (१८) बमोिजम �योगशाला प�र�ण शू�क लगाइने र असलु 

उपर ग�रने छ | 

२०  �या�यक स�म�त तफ�   गाउँपा�लका �े� �भ� अनसूुिच (१९) बमोिजम �या�यक स�म�त तफ�  शू�क लगाइने र 

असलु उपर ग�रने छ | 

२१  न�शा पास द�तरु  गाउँपा�लका ��े �भ� अनसूुिच (२०) बमोिजम न�शा पास द�तरु लगाइने र असलु उपर 

ग�रने छ | 

२२ कर छुट  यस ऐन बमोिजम कर �तन� दा�य�व भएका �यि� वा सं�थालाई कुनै प�न �क�समको कर 

छुट �दइने छैन | 

२३  कर तथा शू�क संकलन 

स�बि�ध  

ऐनमा भएको �यव�था अनसुार कर तथा शू�क संकलन स�बि�ध काय��व�ध गाउँपा�लकाले 

तोके बमोिजम हनेु छ | कर आधार बष� उ�लेख भएकोमा सो�ह बमोिजम र उ�लेख 

नभएकोमा जनु आ�थ�क बष�मा कर दर �नधा�रण ग�रएको हो सो�ह बष�लाई कर आधारको 

गणना बष� मानी कर गणना ग�रने छ | 
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अनसुिुच(१) 

ल�ु�ी गाउपा�लका �े�मा ला�ने एक�कृत स�प�त करको दर 

एक�कृत स�प�त करको ला�ग गाउपा�लका �भ�का �यि�ह�को एक�कृत स�प�त ए�कन नभैसकेको सो बारे अ�ययन  अनसु�धान ग�र 

आगामी आ.व.को ला�ग आधार तय गन� | 

अनसुिुच(२) 

मालपोत तथा भ�ूमकर दर: 

�.स. �ववरण                                           इकाई                       दर �   कै. 

१ गाउँपा�लका �भ�को सबै ज�गा         ��त रोपनी ��त बष�               १०    

�बगतको ब�यौतालाई  यसै दर अनसुारनै गणना ग�र असलु ग�रने छ | 

घरधरु� कर  

�.स. �ववरण                              इकाई           दर  कै�फयत  

१ क�ची घर                         ��त घर         १००    

२ प�� घर                            ��त घर         २००    

   
अनसुिुच(३) 

घर  बहाल कर  

गाउँपा�लका �े� �भ� घरधनीले घर भाडा लगाउदा ��त म�हना कोठा भाडा आ�दानीको १० ��तशतका दरले  

गाउँपा�लकालाई घरबहाल कर वापत बझुाउन ुपन� छ | यसर� घरबहाल कर �हसाब गदा� तपिशलमा उ�लेिखत  

�यनुतम दरले ��त म�हना ��त कोठाको म�ुयांकन ग�रने छ |  

हालको वडा नं  �ववरण  दर �  

१ देिख ७  सटर कोठा (प�� घर) �यनुतम � १०००  

१ देिख ७  अ�य कोठा (क�ची घर) �यनुतम � ५००  

      

अनसूुिच-४  

घर ज�गा रिज��ेसन श�ुक  

हाललाई संघीय सरकारले तोके अनसुार हनुे | 
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अनसूुिच-५   

�यवसाय कर  

�.स. �ववरण  दर �  

१ 
 दता� श�ुक र न�बकरण श�ुक     

सानो ठेला, धे��ी  २०० 

�कराना पसल  ५०० 

��त�ल�प/ न�बकरण  ५०० 

 

�यवसायकर �न�न �क�समका उ�ोग, �यापार र �यवसायमा �न�न बमोिजम बा�ष�क कर �लइने छ | 

  
  

२ 
म�दरा पसल    

क) �वतरक  २००० 

ख) थोक �वतरक  १५०० 

ग) ख�ुा �वतरक  १००० 

३ 
सू�त�ज�य    

क) �वतरक  १५०० 

ख) थोक �वतरक  १००० 

ग) ख�ुा �वतरक  ५०० 

४ 
ह�का पेय पदाथ�    

क) थोक �वतरक  १००० 

ख) ख�ुा �वतरक  ५०० 

५ 
सनुचाँद� पसल    

क) फे�सी गहना बनाई �ब�� सो�म  ५०० 

ख) साधारण गहना �ब�� पसल  २०० 

६ 
औष�ध पसल    

क) उ�पादक  ५००० 

ख) �वतरक थोक  २५०० 

ग) ख�ुा पसल डा�टर भएको  २००० 

घ) ख�ुा पसल डा�टर नभएको  १००० 
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७ 
आयवु��दक औष�ध    

क) उ�पादक  ५००० 

ख) �वतरक  २५०० 

ग) ख�ुा  १००० 

८ 
ए�ोभेट पसल    

क) थोक ( कृ�षज�य �बउ �बजन, औष�ध तथा अ�य  साम�ी )  २००० 

ख) ख�ुा(कृ�षज�य �बउ�बजन मा�) ५०० 

९ 
�टेशनर� पसल    

क) थोक  २००० 

ख) ख�ुा  ५०० 

ग) म�ुाक साम�ी , छापा खाना  १००० 

१० 
क�मे�टक पसल    

क) थोक  २००० 

ख) ख�ुा  ५०० 

११ मोटर पाट�स तथा बोडी �ब�डस� साम�ी  २००० 

१२ 
ल�ु�केशन से�सन तफ�     

क) थोक  २००० 

ख) ख�ुा  १००० 

१३ 
पलाई तथा �लास हाउस    

क) थोक  २००० 

ख) ख�ुा  १००० 

१४ 
�याग हाउस    

क) थोक  १००० 

ख) ख�ुा  ५०० 

१५ धागो, टाक,चडुी, �ी�ार, पजुा साम�ी पसल    

क) थोक  १००० 

ख) ख�ुा  ५०० 

१६ 
इले��ो�नक/ क��यटुर पसल    

क) थोक  ३००० 
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ख) ख�ुा  ५०० 

ग) घडी रे�डयो मोबाइल आ�द  ५०० 

घ) अ�डयो �भ�डयो  ५०० 

१७ 
�ब�तु साम�ी पसल    

क) थोक  ३००० 

ख) ख�ुा  ५०० 

१८ हाड�बेयर, मेिशनर�, पे�टस, सेनेटर� माव�ल पसल  
  

क) थोक  ३००० 

ख) ख�ुा छड �समे�ट हाड�वेयर  १००० 

ग) हाड�वेयर,मेिशनर�,पे�टस, सेनटेर�, माब�ल पसल  १००० 

घ) अ�य ख�ुा  ५०० 

१९ 
पे�ो�लयम पदाथ�    

क) ३ प�प वा मा�थ  ६००० 

ख) २ प�प (�डलर समेत) ४००० 

ग) १ प�प  २००० 

घ) पे�ो�लयम पदाथ� सब �डलर  १००० 

ङ) पेटो�लयम पदाथ� �डलर  नभएको (फुटकर) ५०० 

च) म�ीतेल मा� �ब��  ५०० 

छ) �यास �स�ल�डर �डलर  १००० 

ज) �यास �स�ल�डर फुटकर  ५०० 

२० 
ि�टल आ�म�ुलयम पसल    

क) थोक  ५००० 

ख) ख�ुा  १००० 

२१ 
फ�न�चर �फ�चस� पसल    

क) थोक  ३००० 

ख) ख�ुा  १००० 

२२ सवार� साधन एजे�सी तथा  

�ब�� पसल    

क) मोटरसाइकल �डलर  ५००० 
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ख) साइकल �डलर   २००० 

ग) �र-कि�डसन हाउस  २००० 

घ) टायर �डलर/ पसल  १००० 

ङ) प�पसेट जेनेरेटर �डलर  १००० 

च) �ब�बध �वषयका समान स�लायस� तथा एजे�सीह�  १००० 

२३ 
दै�नक उपभो�य ब�त ु   

क) खा� स�लायस�  २००० 

ख) ग�लाथोक  १५०० 

ग) खा�ा� �कराना थोक  १००० 

घ) खा�ा� �कराना ख�ुा  ५०० 

ङ) साना �कराना पसल  ५०० 

च) आल ु�याज लसनु थोक  ५०० 

२४  
फलफुल पसल   

क) थोक १००० 

ख) ख�ुा ठेला  ५०० 

२५  
 ह�रयो तरकार� पसल   

क) थोक ५०० 

ख) ख�ुा ठेला  २०० 

२६  
कपडा पसल   

क) थोक १००० 

ख) ख�ुा ५०० 

२७  
�वषशे� परामस� तथा अ�य �यवसा�यक सेवा   

क) िच�क�सक ३००० 

ख) क�स�टे�ट ड�टर (एम.डी, एम.�व.�व.एस ३००० 

ग) मे�डकल अ�फसर २५०० 

घ) क�वराज  १५०० 

ङ) क�स�टे�स सेवा १००० 

च) इि�ज�नय�रङ फम� परामस� सेवा १००० 

छ) काननु �यवसा�य १००० 
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ज) ल फम� तथा काननु परामस� सेवा १००० 

झ) लेखा पर��ण �वसाय तफ�  १००० 

ञ) न�सा �डजाइन गरेको ��त न�सा ५०० 

ट) अ�य ५०० 

२८  
अनसु�धान कता� परामश� दाता   

क) अनसु�धान कता� १००० 

ख) क��यूटर एना�ल�ट तथा �ो�ामर १००० 

ग) �बमा एजे�ट १००० 

घ) सभ�यर १००० 

ङ) नोटर� प�ल�क अनबुाद १००० 

च) पश ुिच�क�सक १००० 

छ) शेयर दलाल १००० 

ज) ढुवानी तथा �ा�सपोट� १००० 

झ)  स�थागत पे��स� १००० 

२९  
�नमा�ण �यवसायः गा.पा मा �धान काया�लय भएका �नमा�ण �वसायी   

क वग� ५००० 

ख वग� ४००० 

ग वग� ३००० 

घ वग� २००० 

ख) �वदेशी �नमा�ण �यवसायी तथा परामश� दाता ५००० 

ग) भवन �नमा�ण �यवसायी २००० 

३०  भवन �नमा�ण   

  क) �म�चर र सट�रङ सामान भएको ५००० 

  ख) सट�रङ सामान भएको मा� ३००० 

३१  
डेर� �यवसाय तफ�    

क) डेर� उ�ोग तथा �व�� पसल १००० 

ख) डेर� �व�� पसल ५०० 

३२  
उपभो�य व�त ुउ�पादन �व�ेता   

क) कु�कज, पाउरोट�, नडु�स उ�ोग १००० 
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ख) क�फे�सनर� उ�ोग (�मठाई) ५०० 

ग) दालमोठ उ�ोग ५०० 

३३  
�रक�डीसन उ�ोग   

क) फलाम कृ�ष औजार उ�ोग १००० 

ख) कागज �लाि�टक �रक�डीसन उ�ोग १००० 

ग) उजा� मलुक उ�ोग २००० 

घ) वायो �यास उ�ोग २००० 

ङ) सौय� शि� उ�पादन उ�ोग २००० 

च) मम�त संभार पाट� उ�ोग १५०० 

३४  
उ�ोग   

ठूला उ�ोग क) ईटा, �समे�ट र �ेसर उ�ोग ५००० 

ख) ि�टल र अ�य ४५०० 

मझौला उ�ोग ३००० 

साना उ�ोग   

क) �ाम पाइप �व�तु पोल १५०० 

ख) �ील टराल� उ�ोग १५०० 

ग) �याल ढोका बनाउन ेसाना उ�ोग १५०० 

घ) अ�य साना उ�ोग १००० 

३५  
पय�टन, �यवसाय तथा उ�ोग   

क) होटल, लज तथा रे�टुरे�ट (उ�च कोट� ५००० 

ख) होटल तथा लज ३००० 

ग) होटल तथा रे�टुरे�ट २००० 

घ) दोहर� साझ तथा गायन �थल २००० 

ङ) पाट� �यालेस २००० 

च) रे�टुरे�ट २००० 

छ) भोजनालय १००० 

ज) �म�टा� �या�रङ पसल समेत १००० 

झ) �याट�रङ ५०० 

ञ)  िचया कफ� पसल २०० 
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ट) फा�ट फूड ए�ड �याफे ५०० 

३६  
टे�ट हाउस   

क) �वजलु� डेकोरेशन वे�ड बाजा स�हतको टे�ट हाउस ५००० 

ख) �व�तु डेकरेशन स�हतको टे�ट हाउस ३००० 

ग) टे�ट हाउस १००० 

३७  
सेवा उ�ोग   

क) अफसेट �से १५०० 

ख) ���न ���ट �से १००० 

ग) लेटर ���ट ५०० 

घ) �भ�डयो �म�स ५०० 

ङ) फोटो �टु�डयो ५०० 

३८  
संचार   

क) टे�लफोन, टंकल, �याकस, मोबाइल सेवा �दायक क�पनी ५००० 

ख) �ट.भी सेवा �सारण �यानल २००० 

ग) केवल �यानल �सारण २००० 

घ) एम.एम.�सारण १५०० 

ङ) प� प�ीका �कासन सेवा १००० 

३९  
क�य�ुनकेशन सेवा   

क) टुस� ए�ड �ाभ�स सेवा २५०० 

ख) फोटोकपी प.�स.ओ.साइवर तथा �या�स १००० 

ग) कु�रयर सेवा म�ुय काया�लय १५०० 

घ) कु�रयर सेवा शाखा काया�लय १००० 

४०  
�वि�य सेवा (नेपाल सरकारको पूव� �वा�म�वमा रहेका बैकह� बाहेक   

क) बािण�य बैक �नजी �तर म�ुय काया�लय ५००० 

ख) बािण�य बैक ��त शाखा काया�लय ४००० 

ग) �वकास बैक ��त म�ुय काया�लय ५००० 

घ) �वकास बैक ��त शाखा काया�लय ४००० 

ङ) फाइना�स क�पनी म�ुय काया�लय ५००० 

च) फाइना�स क�पनी ��त शाखा काया�लय ४००० 
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छ) लघ ु�वि�य क�पनी २००० 

ज) �वमा क�पनीह� २५०० 

झ) मनी ए�से�जर २००० 

ञ) �वि�य सहकार� सं�था १००० 

ट) थप काउ�टर १००० 

ठ) अ�य सहकार� तथा सं�था १००० 

ड) गैर नाफा मलुक क�बह� ५०० 

४१  
�वा��य सेवा �यवसाय   

क) गैर सरकार� अ�पताल तथा न�स�ङ होम १०००० 

ख) एम आर आई �सट� ��यान अ��ासाउ�ड �कि�नक र पो�ल �कि�नक ५००० 

ग) �याथोलोजी २५०० 

घ) अ�यपु�चर २००० 

ङ) ए�सरे १००० 

च) च�मा पसल ५०० 

४२  
िश�ा सेवा   

क) �नजी �या�पस तथा उ�च मा.�ब ५००० 

ख) �न.जी मा.�व. ३००० 

ग) �निज आधारभतु २००० 

घ) �निज �.�व.,पूव� �ा.�व, छा�ावास, म�टे�र� २००० 

ङ) पो�ल टेि�नकल इि�चयडु �िश�ण सेवा २००० 

च) न�स�ङ �स.एम.एच.ए �िश�ण सेवा २००० 

छ) एजकेु�नल क�सलटे�सी २००० 

ज) क��यूटर इलेक��नक ता�लम १५०० 

झ) सवार� चालक ता�लम १००० 

ञ) भाषा, िश�ा, कोिच� से�टर १००० 

४३  
िश�ा सेवा क�ा थप �नजी �व�ालय मा�   

क) आधारभतू तह क�ा -1 -५ स�म नया �व�ालय १५०० 

ख) आधारभतू तह क�ा-6- ८ स�म  २००० 

ग) मा�य�मक तह क�ा-9-१०  २५०० 
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घ) मा�य�मक तह क�ा-11-१२  ३००० 

४४  अ�तरा��य गैर सरकार� सं�था   

  क) अ�तरा��य सं�था �यवसा�यक कारोवार गन� ५००० 

  ख) रा��य सं�था ३००० 

४५  
मम�त संभार (कारखाना)   

क) सवार� साधनको बडी मेकर ५००० 

ख) वो�ड मम�त गन� ख �ेणी ४५०० 

ग) टायर �डलर सो�म ३००० 

घ) टायर �रसो�ल� २००० 

ङ) टायर प�चर मम�त ५०० 

च) इि�जन मम�त १००० 

छ) डेि�ट� पेि�ट� र वेि�डङ १००० 

ज)  प�प से�सन मम�त ५०० 

झ) �या�� इलेि��कल से�सन मम�त ५०० 

ञ) वा�स� से�सन ५०० 

ट) �र�सा साईकल मम�त तथा �व�� स�हत १००० 

ठ) �ट.भी., डेग, मोबाइल, ��ज मम�त, क��यूटर, जेनेटर मम�त १००० 

ड)रे�डयो, घडी, �यालकुुलेटर मम�त ५०० 

ढ) मोटर साईकल मम�त १००० 

ण)  क�पनी प�ी, रे�डयटर, ��स, हेड मम�त १००० 

४६  
हेभी इ�यपेुमे�ट   

क) हेभी इ�यपेुमे�ट ख�रद �व�� ५००० 

४७ 
अ�य सेवा    

क) बैदेिशक रोजगार सेवा परामश� दाता  २००० 

ख) वैदेिशक रोजगार परामश� सेवा शाखा काया�लय ३००० 

ग) सेवा परामश� दाता १००० 

घ) ��मक सेवा परामश� दाता १००० 

ङ) सामान स�हत ��मक सेवा परामश� दाता १००० 

च) से�ेट�रयल सेवा मा� १००० 
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४८  
�ाइ �कि�नक, सैलनु तथा �य�ुट पाल�र   

क) �य�ुट पाल�र सेवा सेवा, ता�लम स�हकतको (५ जना भ�दा  

बढ� कार�गढ) २००० 

ख) �य�ुट पाल�र सेवा १००० 

ग) सैलनु सेवा २  �सट स�मको ५०० 

घ) का�लगढ स�हतको सैलनु सेवा (२  �सट माथी) १००० 

ङ) �ाइि�लनक सेवा ५०० 

४९  
साईन बाड� आट� �यवसाय   

क) �डिजटल आट� �यवसाय १००० 

ख) अ�य आट� �यवसाय ५०० 

५०  
पश ुबधशाला   

क) पश ुबधशाला १००० 

ख) पशकुो छाला संकलन तथा �व�� ५०० 

५१  
माछा मास ु�व�� पसल   

क) �या�क� माछा मास ुस�लायस� ५०० 

ख) माछा मास ुम�ये क�तीमा ३ वटा सेवा �दने पसल १००० 

ग) माछा मास ुम�ये क�तीमा २ वटा सेवा �दने पसल ५०० 

घ) कुनै एक सेवा मा� ५०० 

ङ) अ�डा �व�� पसल ३०० 

५२  
फुल �व�वा पसल   

क) नस�र� ५०० 

ख) फुल �व�� २०० 

५३  
�नकुर तथा पलु हाउस   

क) �नकुर तथा पलु हाउस दवैु भएको १००० 

ख) �नकुर मा� ५०० 

ग) पलु हाउस ५०० 

५४  
भाडा पसल तथा �कचन सामा�ी   

क) थोक पसल ३००० 

ख) ख�ुा १००० 
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ग) फोटो �ेम ५०० 

५५  
�सलाई मे�सन पसल तथा �सलाई मम�त   

क) �सलाई �पेि�ल� पसल १००० 

ख) �सलाई पसल ५०० 

ग) �सलाई मे�सन मम�त ५०० 

घ) �य�ुटक �या�ोटर� ५०० 

ङ) सं�गत कला के�� ५०० 

५६  

घिु�त हाटबजारमा �यवसाय गन� �यवसायीको हकमा दै�नक 

उ�ोग वािण�य संघले 

�नष�ेधत गरेको 

काय�पा�लकामा छलफल 

गन�  

क) फे�सी तथा कपडा पसल 

ख) �कराना �वसाता तथा भाडा पसल 

ग) अ�य �कृ�तका 

५७  
माथी उ�लेख नभएका अ�य पेशा �यवसाय   

क) �ड����यटुस� थोक पसल २००० 

ख) ख�ुा पसल १५०० 

ग) कुनै नखलेुका अ�य १००० 

५८  
समूह दता�   

क) कृ�ष, पश ुफम� १००० 

ख) न�बकरण कृ�ष, पश ुफम� ५०० 

ग) �डलर�सप/�व�वध १००० 

घ) �बल�ब श�ुक �व�वध संघ सं�था १००० 

    

अनसुिुच(६) 

जडीबटु�, कवाडी र िजबज�त ुकर: 

�.स. �ववरण                                                            इकाई  दर �  

१ 
ऊन(�ाकृ�तक तथा कृ�तम)                                  ��त केजी  १ 

२ 
खोटो                                                            ��त केजी  ३ 

३ 
धातकुा टु�ा                                                   ��त के.जी  ५ 
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४ 
फलाम                                                              ��त के.जी  १ 

५ 
�टमरु                                                                ��त के.जी  ५ 

६ 
दालिचनी पात                                                       ��त के.जी  १ 

७ 
दालािच�नको बो�ा                                                 ��त के.जी  २ 

८ 
अ�य ज�डबटु�                                                       ��त के.जी  ५ 

९  
अ�य                                           ��त के.जी १ 

अनसुिुच(७) 

सवार� साधन कर  

अटो �र�शा बाहेकका  सवार� साधन कर �नधा�रण र संकलन �देश सरकारले तोके बमोिजम हनुे |  

�.स. �ववरण                                         श�ुक  

१ अटो �र�शा ��त बष�  ५०० 

अनसुिुच(८) 

�ब�ापन कर: 

�.स. �ब�ापन  दर �  

१ 
�यापा�रक �ब�ापनको �भ�े लेखन  (वग� �फट) 

३ 

२ 
सरकार� साव�ज�नक �थल तथा �निज भवनमा रािखने बोड�  (वग� �फट) 

१० 

३ 

�यानर तथा �ले�स ���ट ५० वग� �फट स�म �यापा�रक �ब�ापन (��त �दन) 

१० 

अनसुिुच(९) 

मनोर�जन कर  

दर �नधा�रण र संकलन �देश सरकारले तोके बमोिजम हनुे | 

अनसुिुच(१०) 

बहाल �बरौ�ट श�ुक  

�.स. �ववरण  दर बा�ष�क � 

१ मासपुसल  २५०० 

२ माछा पसल  २५०० 

३ म�दरा पसल  ३००० 

४ भाडा पसल  २५०० 

५ कपडा पसल  २००० 
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६ ह�रयो तरकार� पसल  २००० 

७ �कराना पसल  २००० 

८ अ�य पसल  २००० 

९  मेला, हाट� बजार वा अ�य (दै�नक �पमा पसल ब�ग�करण अनसुार ) 

� २० देिख ५००  

स�म  

अनसुिुच(११) 

पा�क� ङ श�ुक : 

ल�ु�ी गाउँपा�लका �भ� �यवि�थत पा�क� ङ �े� नहदुा स�मको ला�ग यसआ.ब.०७७/७८ को ला�ग पा�क� ङ श�ुक  

कायम नगन�| 

अनसुिुच(१२) 

�े�कङ, कोयो�कड ,�यानोइ�, ब�जी जि�पंग, िजपफलायर रयाप�ट� श�ुक : 

ल�ु�ी गाउपा�लका �भ� यस आ.ब. ०७७/७८  को ला�ग �े�कङ,कोयो�कड,�यानोइ�,ब�जी जि�पंग,िजपफलायर ररयाप�ट� श�ुक 

कायम नगन� | 

अनसुिुच(१३) 

सेवा श�ुक द�तरु   

�.स. 
�सफा�रस द�तरु  द�तरु 

१ 

मठमि�दर, पा�ट पौवा, �व�द �प�डत, दैबी �कोप �प�डत, असहाय, अपा�ता  �नश�ुक 

२ 
बकस प�, अ�शावंडा ५०० 

३ 
चार �क�ला/घर बाटो �मािणत �सफा�रस  २०० 

४ 
नाता �मािणत अं�जेी भाषामा ५०० 

५ 
नाता �मािणत नेपाल�  भाषामा २०० 

६ 
घर कायम प�� घर  १००० 

७ 
घर कायम कि�च घर  ५०० 

८ 
�मला प� द�तरु दवैु प�बाट ५०० 

९ 
�थायी बसोबास �सफा�रस  ५०० 

१० 
अ�थायी बसोबास �सफा�रस  २०० 

११ 
टेल�फोन �सफा�रस ३०० 

१२ 
संघ संथा दता� �सफा�रस १००० 

१३ 
संघ संथा न�बकरण �सफा�रस  ५०० 
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१४ 
साल,�ससौ,खयर कटानको ला�ग �सफा�रस ��त बोट  ३०० 

१५ 
अ�य काठ कटानको ला�ग �सफा�रस ��त बोट  २०० 

१६ 
अं�गकृत नाग�रकता �सफा�रस  ५०० 

१७ 
छुट ज�गा दता� �सफा�रस ��त रोपनी  २०० 

१८ 
घरको ताला खलुाउने द�तरु  ३०० 

१९ 
�यवसाय लागत क�ा �सफा�रस २०० 

२० 
मोठ �े�ता �सफा�रस  २०० 

२१ 
उधोग नामसार� / ठाउँ सार�  ४०० 

२२ 
�यवसाय नामसार� / ठाउँ सार�  ३०० 

२३ 
�यि�गत घटना दता� ज�रवाना (��त�ल�प स�हत) ५० 

२४ 
�वदेशको ला�ग पे�सन नामसार�  २०० 

२५ 
बेदेशको ला�ग पे�सन नामसार�  ४०० 

२६ 
घर ज�गा नामसार� सज��मन समेत  ४०० 

२७ 
क �ेणी ठे�ा लाइसे�सको �सफा�रस  १००० 

२८ 
ख �ेणी ठे�ा लाइसे�सको �सफा�रस ५०० 

२९ 
ग �ेणी ठे�ा लाइसे�सको �सफा�रस ५०० 

३० 
घ �ेणी ठे�ा लाइसे�सको �सफा�रस ५०० 

३१ 
�बधतु �सफा�रस    

३२ 
उधोग ५०० 

३३ 
घरायसी �नशू�क    

३४ 
घर,ज�गा,स�पि� मू�यांकन  (म�ुयांकनको ��तशत) ०.०५ 

३५ 
घडेर� �ला�ट�मा बाटो कायम �सफा�रस   २००० 

३६ 
उधोग दता� �सफा�रस  ५०० 

३७ 
नपेाल� भाषामा �मािणत/�सफा�रस   

३८ 
ज�म �म�त �मािणत १०० 

३९ 
�ववा�हत/अ�ववा�हत �मािणत २०० 

४० 
ठेगाना,नाम फरक,चालचलन �मािणत  २०० 

४१ 
जात जा�त  २०० 

४२ 
नखलेुका अ�य  २०० 
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४३ 
अं�जेी भाषा �मािणत/�सफा�रस  

४४ 
ज�म �म�त �मािणत ३००  

४५ 
�ववा�हत/अ�ववा�हत �मािणत ५०० 

४६ 
ठेगाना,नामफरक,चालचलन �मािणत ५०० 

४७ 
जात जा�त ५०० 

४८ 
नखलेुका अ�य ५०० 

४९ �यवसाय फारम दता� �सफा�रस  ५०० 

५० �यवसाय दता�/न�बकरण �नबेदन द�तरु  २०० 

५१ प�र�ा द�तरु    

५२ अ�धकृत �तर  ८०० 

५३ सहायक  �तर  ५०० 

५४  �ेणी �ब�हन  २०० 

अनसूुची(१४) 

पव�तारोहण श�ुक  

संघीय सरकारले तोके बमोिजम हनुे | 

अनसूुची(१५) 

�ाकृ�तक �ोत श�ुक  

�देश सरकारले तोकेको दर बमोिजम पा�लकाबाट उठाउने | 

अनसूुची(१६)  

सडक मम�त तथा पया�वरण श�ुक  

�.स. �ववरण  दर �  

१ िजप,कार,�यान  १००० 

२ बस,�मनी बस  १५०० 

३ �व�र, हायस  १००० 

४ ६ च�े �ा�टर ��त ��प ३०० 

५ ८ च�े �ा�टर ��त ��प  ३०० 

६ �मनी �क / �ट�पर ��त ��प  ३०० 

७ ६ च�े वा सो भ�दा बढ� �क / �ट�पर ��त ��प   ३०० 

      



19 
 

अनसूुची(१७) 

सूिच दता� द�तरु  

प� प��काको � २००, अ�य सबै साना �यवसायको � ३००  र ठुला �यवसाय सबैको � ५००  

अनसूुची(१८) 

�योगशाला प�र�ण श�ुक  

�.स. �ववरण  श�ुक �  

१ �वा��य तफ�  (काय�पा�लकाबाट वग�करण गन� ग�र) २०  देिख २०० स�म  

२ कृ�ष पश ुपं�ी तफ�  (काय�पा�लकाबाट वग�करण गन� ग�र) १० देिख १०० स�म  

अनसूुची(१९) 

�या�यक स�म�त तफ�   

�.स. �ववरण  श�ुक �  

१ �नबेदन द�तरु  २० 

२ मेल �मलाप द�तरु ��त म�ुा  १०० 

३ सज��मन गनु� पन� भएमा ��त सज��मन  २०० 

 

अनसुिुच-२० 

न�शा पास द�तरु (न�शा लागू भए पछ�) 

�.स. �ववरण म�ुय बाटो ��त वग� �फट � �भ�� �ाभेल/क�ची ��त वग� 

�फट � 

१ नया उ�ोग, कलकारखाना,  

होटेल,�यापा�रक भवन १२ १० 

२ नया आवासीय प�ी घरको  

(आ.र.�स.�स.) १० ८ 

३ नया क�ची/फुसको/ ज�तापाताको  

घरको न�सा पास 

एकम�ु � १०००/- (एक 

हजार) 

 

म�ुय बाटो :  

१. दोमह� देिख गा.पा.हदैु पा�, �सप� जाने बाटो  

२. न�जा �सप� बाटो  

३. दोमह� ग�ुचाल हारजंग बाटो  

४. स�ुलचौर जतु ुंगखोला बाटो  

 
 
 
 



20 
 

परुानो अ�भलेख/�नय�मत गन� द�तरु 

�.स. �ववरण दर � 

 

१ ३ तले प�ी भवन  ५००० 
 

२ २ तले प�ी भवन  ३००० 

 

३ १ तले प�ी भवन  २००० 
 

४ 

परुानो, क�ची ,फुसको,ज�तापातको,  

काठ आ�दको भवन  ५०० 

 

घर न�शा पास �कताब वापत � ५०० थप ला�ने छ | नया भवनको हकमा मा� | 

पनु�: गाउँपा�लकाका वडा काया�लय तथा सामदुा�यक �ब�ालय र गाउँपा�लकाले बनाउन े भवनमा न�शा पास द�तरु नला�ने अ�य सरकार� 

�नकायह�का सरकार� भवन �नमा�ण द�तरु ५० ��तशत ला�ने | 

 

 

" कर �तरौ गाउँपा�लकालाई आ�मा�नभ�र बनाऔ " 

ध�यबाद  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




